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En les viles i pobles al llarg de la història han existit uns 
personatges  que  fruit  dels  seus  estudis  i  inquietuds 
culturals  han  destacat  i  tingut  un  paper  vital  en  la 
societat,  ens  referim  als   preveres,  mestres,  metges, 
llevadores,  apotecaris,  notaris,  advocats  i   manescals 
entre d’altres.

En  l’àmbit  de  la  salut  la  farmàcia   era  un  lloc  on  hi 
passàvem  tots  un  dia  o  altre,  sigui  per  buscar  un 
medicament o un producte que sols despatxaven en les 
seves oficines, com l’alcohol, aigua oxigenada, venes, etc. 
A Montblanc en els anys seixanta n’hi havia dues la del 
Sr.  Pujades  i  la  del  Sr.  Felip,  els  dos  de  gran  record  i 
estima  per  tots  els  montblanquins  pel  seu  bon  fer  i 
professionalitat.

En aquesta ocasió em voldria referir al primer, jo de petit 
en guardo una imatge tendre quan acompanyava la meva 
mare  a  comprar  i  el  Sr.  Pujadas  m’oferia  un  petit 
caramelet de colors, era tota una alegria entrar en aquell 
establiment per a qualsevol menut.

1 Vulgui ser aquest article un petit recordatori a la figura i memòria de Joan 
Pujadas Lamarca (Montblanc, 1919-2006).
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A banda de  les  emocions  personals  si  que  m’agradaria 
reivindicar la seva acció decidida en el seu compromís per 
la vila.

Joan Pujadas  Lamarca  va  néixer  a  Montblanc,  el  3  de 
juliol de 1919, fill de Joan Pujadas Fabregat, farmacèutic 
natural  de  Sant  Martí  de  Tous  (Anoia)  i  de  Teresa 
Lamarca Caixal, de Juneda (les Garrigues), la qual de ven 
petita vingué a residir a la capital de Conca a casa la seva 
tia, en morir la seva mare prematurament.

La  farmàcia  del  carrer  Ducat  l’adquirí  el  pare  de  Joan 
Pujadas el 1915 i  fou regentada pel nostre protagonista 
fins  el  1969,  abans  el  1953  s’havia  casat  amb  la 
farmacèutica  Montserrat  Ferrer  Pruneda,  amb  la  qual 
tingueren  quatre fills: Joan (1954), Antoni (1956), Jordi 
(1964) i Gabriel (1966). Ella portà la farmàcia fins el 2005 
i un any més tard traspassava el seu marit.

Joan Pujadas (1919-2006) es vinculà decididament amb 
moltes  entitats  locals  de  la  vila,  moltes  des  de  la  seva 
fundació, com per exemple el Casal Montblanquí, el Club 
Excursionista  de  Montblanc,  el  Museu-Arxiu  de 
Montblanc i Comarca, el Grup Sardanista de Montblanc, 
del qual en fou president els anys 1966-1969.  Al poble del 
Vilosell, d’on era la seva àvia materna fundà l’Associació 
d’Amics del Vilosell, mentre hi passaven els estius.

Una  de  les  seves  afeccions  més  destacades  era  l’art, 
concretat en la fotografia i la pintura, així en aquest camp 
formà  part  en  l’organització  de  les  Biennals  d’Art  de 
Montblanc,  ell  aportà  la  coneixença  i  amistat  amb  els 
pintors  de  Barcelona  com  Sanvicens,  Muñoz,  Martínez 
Lozano,  Soler  Jover,  Bellés,  etc.  A  fi  que  el  concurs 
tingués més prestigi i  relleu, també s’implicà durant un 
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bon grapat  d’anys  en  el  concurs  de  Pintura  Ràpida  de 
Montblanc  i  també  en  les  escoles  de  dibuix  i  pintura 
d’Antoni  Pallerola i d’en José Cimas.

L’unia  també  una  gran  amistat  amb  l’espluguí  Mn. 
Ramon Muntanyola i Llorach del qual li reproduïa cada 
any  una  antífona  per  les  nadales  familiars  que 
acompanyava d’un dibuix seu.

Entre  la  correspondència  d’aquest  prevere  dipositada a 
Tarragona  (AHT)  hem  localitzat  una  carta  de  Joan 
Pujadas del 1968 que transcrivim, on li demana els versos 
d’un poema sobre la sardana per l’Aplec d’aquell any.

Durant els anys del franquisme a Montblanc  la flama per 
la  dansa  nacional  es  mantingué  viva,  així  el  1946  es 
celebrà el I Aplec Sardanístic a la Vall i la Plaça Major que 
tingué continuïtat  posteriorment al  Casal  Montblanquí. 
L’any 1960 es convoca la Primera Diada Universal de la 
Sardana, el 1967 es presentà l’anella de Novells Dansaires 
i el 1962 es creà el Grup Sardanista i finalment el 2 de 
juny de 1968 l’Aplec de la Sardana al camp d’esports del 
Col·legi  de  la  Mare  de  Déu  de  la  Mercè,  precisament 
d’aquest esdeveniment a l’Arxiu Comarcal de la Conca de 
Barberà s’hi guarda un llarg i complet expedient2 on s’hi 
anoten les actuacions dels cantants Raimon, Francesc Pi 
de la Serra, Rafael Vilella, Ramon Farré, Josep Navàs i 
Anton Ribas, amb els títols i textos de les cançons, a més 
del repertori de les sardanes que s’interpretarien a mans 
de  les  cobles  Sabadell  i  Principal  del  Camp,  de  Reus, 
juntament amb un poema de Mn. Muntanyola i diferents 
textos  de  Francesc  Sifre,  Lluís  Moreno  Pallí  i  Sebastià 
Gràcia Petit.

2 ACCB, Fons Municipal Montblanc, signatura 1.538.
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Apèndix Documental
Carta  que  Joan  Pujadas  Lamarca  adreça  a  Ramon 
Muntanyola Llorach demanant-li còpia d’un poema sobre 
la sardana (1968).

Montblanc, 5 de març 1968.

Reverent Mossèn
Ramon Muntanyola Llorach

Estimat amic en C[rist] i C[atalunya]:

Després  de  fer  buscar  a  tots  els  montblanquins  que  
acostumen  a  guardar  papers  que  tenen  relació  amb  
nosaltres  o  han  sigut  fets  per  algun  amic  o  persona  
coneguda,  sempre amb resultat  negatiu,  desisteixo de  
rebuscar  més  la  vostra  poesia  de  “La  Sardana  
Universal” que ja fa més de vint-i-cinc anys que no he  
sentit  o  llegit.  Per  aquest  motiu  torno  a  adreçar  les  
meves lletres vers vós, perquè si no fos molta molèstia  
per  part  vostra,  voldria  que  el  nostre  programa  del  
nostre Aplec de la Sardana hi anés una poesia referent  
a  la  sardana.  En  a  mi  m’agradava  la  que  abans  he  
esmentat  perque  en  ella  hi  era  present  la  
indiscriminació de races, colors i persones en els seus  
respectius  estats  socials,  totes  entren  a  formar  part  
d’aquesta anella on hi regna la pau, la germanor i la  
igualtat social. Tots al donar-nos les mans ens donem el  
cor i l’estimació sincera, Olé!.

M’interessaria  sapiguer  si  hi  puc  comptar,  ja  que  al  
preparar  aquet  programa,  tenim  de  distribuir  els  
espais  disponibles,  comptem  amb  escrits  del  mestre  
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Pallí3,  president  de  l’Obra  del  Ballet  Català,  esperem  
articles dels nostres germans de dança de Lleida, també  
crec d’En Josep Espinàs i  altres aimants de la nostra  
dança de Barcelona i altres contrades.

Font: Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons personal 
de Mn. Ramon Muntanyola, correspondència, sig. 1.067.

3 Es refereix al  músic Lluís  Moreno Pallí  (Sant Antoni de Calonge, 1907-
1974), fundador de l’Obra del Ballet Popular, que dirigí entre 1963-1974, a fi 
de promoure la sardana.
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Fotografies

Joan Pujadas, l'any 1939.
[Arxiu de la família Pujadas (Montblanc)]
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Joan Pujadas, als 80 anys.
[Arxiu de la família Pujadas (Montblanc)]
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