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Vaig conèixer en Joan Campañà ara farà 
uns deu anys. Aleshores jo havia 
començat el projecte Fonts del 
Montseny i en Joan, que no se li 
escapava mai res del que es covava al 
Montseny, va venir a casa meva una 
tarda i, com qui no vol la cosa, em va 
dir: “Ja coneixes la font Rupitosa?”. 
Un altre dia, quan estava comprant el pa 
al forn de Viladrau, també em va 
preguntar: “Ja has anat a la font del 
Corral?”, i un altre: “Cal que visitis la 
font de l’Escot”. Així va començar la 
nostra amistat. Un dia d’agost del 2012 
vàrem organitzar una excursió 
juntament amb en Xavier Par i en Josep 
Masnou a l’amagada font de Cans. En 
Joan ja tenia certes dificultats per 
caminar per la muntanya, però es notava 
el seu esperit jove i les seves ganes de 
mostrar els secrets més amagats del 
Montseny als que encara en tenim molt 
per aprendre d’aquesta muntanya 
màgica. Amb en Joan i altres amics del 
Montseny hem fet excursions a Tona, a 
Sant Jaume de Viladrover, a Sant Feliu 
de Buixalleu, a Hostalric, a Sant 
Celoni..., sempre aprenent d’en Joan.  

A inicis del 2013, vaig gosar demanar-li 
que em prologués el meu primer llibre 
El paradís del Montseny. Recordo que 
jo estava nerviós, perquè per mi en Joan 
Campañà era un referent, i em semblava 
un atreviment demanar-li aquest favor. 
En Joan no sols va redactar el pròleg, 
sinó que va escriure falagueres paraules 
cap a mi i la meva primerenca obra, 
evidentment exagerant el valor del 
llibre. 

Quan l’estiu del 2015 es va presentar el 
volum núm. 30 de les Monografies del 
Montseny a Sant Celoni, coincidint amb 
el 90 aniversari d’en Joan, tinc present 
que l’acte es va convertir en un petit 
homenatge a la seva persona. Quan 
tothom li dedicava paraules de 
reconeixement cap a la seva tasca al 
capdavant de l’Associació d’Amics del 
Montseny, en Joan va dir: “Penso 
dedicar noranta anys més a 
l’associació!”. Així era en Joan, sempre 
treballador, sempre pendent que Amics 
del Montseny tirés endavant. Sempre 
que ens trobàvem a la plaça Major, o al 
quiosc de Viladrau, en Joan em deia: 
“Un dia t’he de portar a la font de la 
Tronca de Pujol, a aquesta font no hi ha 
anat mai ningú”. 

Aquests darrers cincs anys, la seva filla 
Arola Campañà ha pres el relleu a la 
presidència de l’Associació d’Amics del 
Montseny. Altres hem entrat a la Junta i 
al Consell de Redacció de les 
Monografies del Montseny, però 
sempre hem tingut el suport d’en Joan, 
en qualitat de President d’Honor de la 
nostra associació. Fins aquest estiu, a la 
presentació del volum núm. 35 de les 
Monografies a Aiguafreda, o a l’entrega 
del 38è Premi Poètic del Montseny a 
Viladrau, en Joan, malgrat el seu estat 
de salut, sempre hi era. 

Al final he hagut d’anar a cercar la font 
de la Tronca de Pujol jo sol, sense 
l’amic Joan, però estem segurs que el 
seu exemple i la seva passió pel 
Montseny sempre ens guiaran. 
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