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A LA MEMÒRIA D’EN LLUÍS “EL CANYERO”

El dia de Sant Jordi a la nit, cap a les deu i deu, va sonar 
el telèfon. La trucada venia de Palamós Gent Gran i era 
per a informar-nos que Luis López Sevilla havia mort.

En Luis, «el Canyero», era una persona a qui agradava 
ser lliure i que ningú no li digués el que havia de fer.

Arribà a Verges ja fa molts anys, potser després de 
fer molts tombs per Espanya, ja que 
ell no era nascut a Catalunya, però es 
quedà aquí per sempre. Al poble no li 
vam conèixer mai cap familiar, enca-
ra que ell sempre deia tenir germans 
a la província de Barcelona.

En Luis no va fer mai mal a ningú, 
almenys conscientment: era un bon 
home, un bon company de tertúlies, 
encara que força reservat. Ell sols 
parlava de les seves coses: que ha-
via trobat 500 cargols, que aquell dia 
no hi havia humitat i els cargols no 
corrien, que n’hi havia molta i tot era 
moll, que havia d’anar a tallar canyes 
per a aquell o per a aquell altre, que 
si en tal no li pagava les canyes, etc. 
Quan volia dir-te alguna cosa dissi-
muladament, ho feia amb petits gestos o bé fent ga-
nyotes, sobretot si es tractava de coses relacionades 
amb les dones, perquè aquestes sí que li agradaven.

A en Luis li agradava molt anar al bar, especialment 
a Can Grau. Al matí es prenia un tallat, una copa de co-
nyac, algunes cerveses i feia unes quantes cigarretes.

Vivia en una barraca al costat del rec del Molí, sense 
cap mena de comoditat, sense llum ni aigua, solament 
amb un somier i un matalàs que havia recollit de les es-
combraries; cuinava al camp, feia foc i hi posava unes 
pedres per a aguantar l’olla o el tupí on es feia el men-
jar. Vivia en condicions infrahumanes; això era perquè 
ell ho volia d’aquesta manera; així no estava lligat a cap 
disciplina ni cap norma.

El cos d’en Luis devia de ser molt fort, perquè on 
vivia, a l’hivern hi feia molt fred i a l’estiu molta calor, i 
així va viure molts anys.

Quan no es trobava bé de salut, els amics li dèiem 
que anés al metge i ell ens contestava que els medica-
ments que li receptaven no valien per a res. L’últim any 

s’anava quedant cada dia més prim i 
amb pitjor cara.

La primera setmana de febrer ja va 
començar a empitjorar, i cada dia ana-
va algú del poble a comprovar com 
es trobava i a portar-li menjar. El diu-
menge dia 6 de febrer, quan algú va 
anar a la barraca on vivia, el va trobar 
estirat a terra i força malament. Des-
près d’avisar els serveis sanitaris, va 
ser traslladat a l’Hospital de Palamós. 
En aquell moment, en Luis perdia la 
seva benvolguda llibertat i havia de 
començar a acatar ordres: ja havia 
perdut la seva personalitat. Després 
d’un reconeixement, fou traslladat a 
un hospital de Manresa; passats uns 
dies, el retornen al de Palamós, i d’allí 

el traslladaren a Palamós Gent Gran.
Quan alguns amics anàvem a visitar-lo, sempre ens 

demanava que li portéssim tabac; ens deia que el men-
jar que li donaven no valia res i que «le dolía mucho la 
barriga». En aquestes condicions va estar fins al dia en 
què el seu cor deixà de bategar.

En Luis descansa en pau al cementiri del nostre po-
ble, on ja no passarà més fred ni calor.

«Luis: los habitantes del pueblo de Verges te recor-
daremos siempre como uno más de nosotros.»

ELS TEUS AMICS DE VERGES
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LA VISITA A EN JOSEP

Aquest Nadal vaig anar a veure en Josep Cots per 
felicitar-li les festes; primer perquè em feia il·lusió, 
i també perquè volia que m’ensenyés el poble de 
Verges i li havia promès que l’aniria a veure, perquè 
ell moltes vegades ens ve a veure a la classe, s’hi 
queda una estona per mirar què és el que fem, com 
ens comportem i, moltes vegades, ens ajuda a fer 
alguna feina que no entenem. 

Un cop a Verges, el vam anar a trobar a casa seva. 
Li vaig donar un poema i un punt de llibre, tot manu-
al, fet per mi, i ell em va donar la revista, un paquet 
ple de llaminadures, que a la meva germana Palmira 
li varen fer molta il·lusió, i un quadern ple de poe-
mes seus, perquè, a més, sap fer uns poemes molt 
bonics; me’n va dedicar un i tot. Ens va dur a veure 
el poble, on vam aprendre moltes coses. Vam co-
mençar la visita anant cap al lloc on ell havia nascut 
i crescut; després vam passar a prop del rec, i ens 
va explicar que antigament les dones hi rentaven la 
roba. També ens va ensenyar les antigues muralles 
de Verges, a la plaça Major, així com les inscripcions 

fetes a la pedra que hi ha a dalt de les portes de mol-
tes cases i que tenen molts anys i on vivia en Lluís, 
el nostre professor d’educació física.

A mig camí, ens va dir que aniríem a un bar a pren-
dre alguna cosa i que també podria tocar un pergamí 
dels més antics que es conserven. AI bar hi havia en 
Salvador Vega, que organitza les visites guiades per 
Verges, que ens va explicar que aquells pergamins 
eren fets amb pell de cabra i escrits en català antic.

Però el que em va agradar més de tot va ser desco-
brir com una persona que diuen que és «discapacita-
da» pot fer coses millor, com els seus poemes, que 
d’altres a qui diuen «no discapacitades». Per tant, 
al meu amic Josep el considero algú molt capacitat 
per a moltes coses, que té algunes discapacitats di-
ferents de les que tenim jo mateixa i la resta de la 
gent.

SIBINA ARBOIX I GELABERT (9 anys)




