El banc de la Mota

Can Punton, passat i futur
espectacular. Mireu què en diu el nebot de Caterina
Albert, el musicòleg i compositor Lluís Albert i Rivas, en
el capítol «Aspectes inèdits de Caterina Albert», del llibre
Primeres Jornades d’Estudi sobre la Vida i l’Obra de Caterina
Albert i Paradís «Víctor Català», Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1993: «Jo encara recordo molts capons,
pollastres, coloms i tórtores que no van arribar a anar a
la cassola. Es van morir de vellesa o potser d’un atac de
feridura, de massa farts. Aquell galliner del jardí de can
Punton era com una mena de llar de jubilats amb plomes.»
Val a dir que l’any 1988, a la cisterna d’aquest jardí s’hi
va recuperar un fusell rovellat pel pas de més de cent anys
que havia amagat el federal i que ara s’exhibeix al MuseuArxiu «Víctor Català» de l’Escala.
Dissortadament el temps d’abandó de la casa, abans de
ser donada, la va deixar en molt mal estat i a la disposició de qualsevol desaprensiu que hi entrés i se n’endugués
o destrossés mobiliari i documents. Segur que molts dels
lectors –a qui no tracto pas de desaprensius–, de petits hi
havien entrat per algun forat de la porta per jugar a fet a
amagar, atrets pel misteri del casalot abandonat.
Com sabem, una part de la planta baixa ja està rehabilitada i, des de l’abril del 2011, allotja el Punt d’Informació Turística i una petita mostra del que serà el Centre
de Visitants Verges 50, el País Petit, un ambiciós projecte
que comprendrà un centre d’interpretació (museu) de la
Processó i del moviment de la Nova Cançó.
Can Punton, doncs, conegut també com ca l’Albert o
ca la Víctor Català, és futur. No en va, aquest agost, dotze
de les més de cent cigonyes que van passar unes quantes
hores a Verges s’hi van instal·lar al terrat –recordeu l’article
d’aquesta secció, «La visita de la cigonya», del número 13,
gener 2010, en què deia que la cigonya és símbol d’esperança, de vida, d’il·lusió, de futur?– i no en va, al mateix
lloc escollit per l’au del futur hi oneja des del 8 de setembre del 2012 una estelada gegant als quatre vents.
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Darrerament aquest edifici tan emblemàtic de Verges és
notícia, i, en cercar-ne informació per internet o en alguns documents divulgatius actuals, veiem que l’escriuen
de moltes maneres diferents: ca’n Ponton, Can Puntón
(can amb majúscula, minúscula?). Aclarim en primer lloc
que la grafia correcta és Can Punton, amb majúscula la
contracció Can perquè ha deixat de ser nom comú per a
esdevenir, gràcies a la nova utilitat que ha adquirit, el nom
oficial d’un edifici.
Deixem de banda, però, el sagrat deure –i plaer– de la
correcció lingüística i anem al gra.
Aquesta casa, l’edifici civil més alt de Verges, construït
com el coneixem ara l’any 1868 sobre antigues edificacions per un indià de nom Albert, era de la família paterna
de l’escriptora Caterina Albert («Víctor Català»). Aquí va
néixer el seu pare, l’advocat i destacat federal Lluís Albert i
Paradeda, l’any 1843. Així ho indica la placa de la façana,
en què figura erròniament, referint-se a la data en què es
posà al capdavant d’uns tres-cents republicans armats per
defensar la cruïlla de camins de Verges en la revolta federal de l’octubre de 1869 (hi diu 5-IX-1869 en comptes
de 5-X-1869), detall que l’Ajuntament haurà de tenir en
compte el dia en què la reposi.
Doncs bé, l’avi de l’il·lustre vergelità, Josep Anton Albert i Massot, fou el qui, sense proposar-s’ho, donà el
peculiar nom la casa, a causa de la deformació fonètica
popular. L’escriptor i lingüista Josep Miracle, en la biografia Caterina Albert i Paradís (Víctor Català), editorial
Dopesa, 1978, explica: «Can Punton volia dir exactament
can Josep Anton, però no ho semblava, de tan desfigurat
que quedava amb tant de menjar lletres i amb tant d’anar
de pressa: de Josep s’havia passat a Pep, de Pep Anton a
P’Anton i d’ací a Punton.»
Ja hem tret l’entrellat, doncs, del misteriós nom d’aquest
singular edifici, actualment de color de caramel de menta
llepat, cedit al poble per la família Albert a mitjan dècada
de 1980 després de molts anys de restar deshabitat.
La casa havia estat esplendorosa, amb un jardí
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