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Tot just començar a escriure 
aquestes ratlles, em vénen al 
cap totes les activitats com-
partides amb en Llorenç, que 
són moltes i de molts àmbits 
diferents, i em plantejo si po-
dré ser un bon cronista de qui 
considero, més que un amic, 
un mestre i un model a seguir. 
Fixeu-vos, si no, en les seves 
darreres paraules de la con-
versa, que, pel seu significat, 
he volgut que encapçalessin 
el text i marquessin el to del 
que vindrà. 

«Crec, i això ho poso amb majús-
cules, que jo he rebut molt més 
del que he donat, i ho dic amb 
tota sinceritat. Tot el que he fet 
ho tornaria a fer, tant en la meva 
vida pública com en la privada; 
potser no pas ben igual, però sí 
que ho repetiria, perquè totes les 
feines i responsabilitats que he 
assumit m’han ajudat a ser feliç 
i m’han omplert la vida de bones 
sensacions.»

En Llorenç és una persona 
que no necessita presentació. 
A Verges el coneix tothom, 
crec que per dues raons: pel 
seu caràcter jovial, divertit, 
ocurrent, i per la seva gran 
capacitat de servei a la comu-
nitat. De tot això parlarem, i 
també d’aspectes més fami-
liars i personals; però amb la 
quantitat de coses que en Llo-
renç ha viscut i la facilitat de 
paraula que té per a explicar-
les, seria molt probable que 
aquesta conversa esdevingués 
un enfilall d’anècdotes curio-
ses, divertides i fins i tot un xic 
costumistes. Intentarem que 
hi siguin en la dosi justa que 
ens faci atractives aquestes 
ratlles, sense que arribin a 
desvirtuar ni un mil·límetre 
l’enorme talla moral i cívica 
del nostre conciutadà. 
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Conversa amb...

Breument passem revista a la 
seva infància; perquè, encara 
que sorprengui a molts, en 
Llorenç no va néixer a Verges. 
Més mèrit, doncs, per a qui s’ha 
sabut integrar plenament en 
la vida diària de la nostra vila, 
que no sempre és fàcil.
Vaig néixer a Olot l’agost del 1938, 
circumstancialment, perquè el 
meu pare era mosso d’esquadra i 
va ser destinat a guardar el tresor 
artístic de la Generalitat, que en 
aquells temps de guerra era guar-
dat a Olot. Després de la guerra, va 
canviar d’ofici però no de residèn-
cia, i va fer de barber fins que vaig 
tenir deu anys. L’any 49 vaig entrar 
al seminari i vaig cursar el que es 
deia seminari menor; al seminari 
major ja no hi vaig entrar, perquè 
m’agradava més portar les faldilles 
al costat que no pas posades.
Quan vaig sortir del seminari, 
me’n vaig anar a la Floresta, al 
Vallès Occidental, ja que la família 
s’havia traslladat allí perquè el pare 
havia agafat la feina de guarda jurat 
d’aquell poblet. I allí vaig trobar la 
meva primera feina, en una fàbrica 
que feien punys de paraigües, can 
Federico, i on feia el que un vailet 
principiant sol haver de fer: agafar 
el telèfon, sortir a fer encàrrecs...

Trenquem el fil de la conversa 
per encaminar els records cap 
a la seva relació amb Verges...
Al seminari havia conegut en Lluís 
Bou, de Verges, amb qui sempre 
havíem estat molt amics, i un dia 
me’l vaig trobar per casualitat a 
Barcelona, de camí a agafar el tren 
cap a la Floresta. Renoi!, vam co-
mençar a parlar i vam decidir que 
l’endemà ens tornaríem a veure 
i que hi hauria també una noieta 
de Verges que estudiava estètica a 
l’Henry Colomer. I, com són les 
coses!, aquella noieta era la Maria 
Carme Gifre, la que havia de ser al 
cap d’un temps la meva dona.

Vaig començar a venir a Verges de 
tant en tant, a can Bou, a can Ca-
sabó; sempre trobava bons amics 
que m’allotjaven, fins que l’any 
59, per Setmana Santa, s’intentava 
tornar a fer futbol i hi havia partit 
a Celrà; em van dir de jugar i per 
casualitat vaig marcar l’únic gol 
que he marcat en tota la meva vida. 
Per això tant sí com no em van 
voler fitxar amb el compromís de 
pagar-me el viatge cada setmana, 
ja que jo no m’ho podia permetre. 
Va ser així que la relació amb la 
Carme es va fer més continuada 
i intensa, de manera que jo dic 
que, si no arriba a ser pel futbol 
de Verges, potser tota la meva vida 
hauria estat diferent.

Se’n va anar a fer la mili a 
Lleida, on casualment va co-
incidir amb en Lluís Aldeguer, 
el protagonista de la Diàspo-
ra d’aquest mateix número. 
Acabat el servei, ve a viure a 
la nostra vila, ja per casar-se, 
i canvia els despatxos per la 
feina de viatjant, primer de 
fils per a filatures i després 
de vins i licors. Eren els anys 
del boom turístic de la Costa 
Brava, les vendes anaven bé 
i li permetien tirar endavant 
amb comoditat. Van ser els 
primers anys dels seus fills (la 
Maribel, l’Agustí i la Gemma), 

dels xuixos del diumenge, dels 
cotxes amb la propaganda de 
la mercaderia que venia, de les 
peixetades al riu i les anades 
a Empúries, a passar les calo-
rades d’estiu, de mig Verges. 
També va ser l’època de la seva 
màxima activitat cívica.
Vaig tenir l’honor de ser l’últim 
regidor de l’Ajuntament que va 
entrar a dit –diu irònicament–, 
per bé que eren ja els anys de la 
transició i s’estaven preparant les 
primeres eleccions democràti-
ques. Per això els darrers mesos 
portàvem l’Ajuntament només en 
Joaquim Riera i jo, els únics que 
no ens vam presentar com a candi-
dats als nous ajuntaments. La gent 
volia un canvi i vaig entendre-ho 
perfectament, encara que no tot-
hom va saber comportar-se com 
calia en aquells moments, i ho 
dic per part de tots els grups que 
van participar-hi. No va arribar a 
haver-hi cap fractura social, però 
hi ha fets puntuals dels quals no 
ens podem sentir orgullosos com 
a vergelitans.
Una altra faceta en la meva vida 
que m’ha deixat molt satisfet ha 
estat el teatre; la Processó per 

En Llorenç, d’escolà, i el seu pare, 
amb uniforme, a la Floresta

La Maria Carme i en Llorenç,
 en els dies de festeig
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descomptat, però també Els pas-
torets i les obres que de tant en 
tant es feien amb diferents colles. 
Recordo amb especial afecte 
compartir l’escena amb en Jaume 
Gallart en Els dos Didots, un sainet 
cantat que va tenir molt d’èxit i 
que compartia cartell amb una 
comèdia que es deia Els milions 
del maletí. I després de molts anys 
encara m’ho he passat d’allò més 
bé en les darreres obres que m’heu 
deixat interpretar: El senyor Lluc es 
destapa, que vas versionar i dirigir 
tu mateix, i Els colomins, dirigida 
per l’Anna Alcalà.
La Processó ha estat una cosa 
diferent, perquè demana molta 
dedicació, constància i mà esquer-
ra. Una cosa és el que es veu (els 
assajos, la representació...), però 
a això s’hi ha de sumar una gran 
quantitat de feina que en aquelles 
èpoques fèiem nosaltres mateixos, 
com la instal·lació elèctrica i el 
muntatge en general. Sort que a 
dalt n’hi havia un que vetllava per 
nosaltres i ens protegia. Eren altres 
temps, el diner no corria tant com 
ara i, tot i això, vàrem aconseguir 
coses tan interessants com vestuari 
nou, per als actors i per a les mana-
ges; això no obstant, també m’ha 
satisfet molt que fa quatre anys, 
a la meva edat, pensessin en mi i 
em veiessin capaç de substituir en 

Quim Cama.
E f e c t i v a -
ment, no re-
p r o d u i r e m 
aquí el que ja 
documentà-
vem en País 
Petit núm. 8, 
que l’any 76 
en Llorenç va 
agafar el bou 
per les banyes 
i es va dirigir 
directament 
al  ministre 
de l’Interior, 
Fraga e Iri-
b a r n e ,  p e r 
aconseguir que en Lluís Llach 
pogués cantar a Verges i amb 
la recaptació es poguessin 
comprar les armadures de 
les manages; ni les anades i 
vingudes de Barcelona per a 
comprar roba barata per als 
vestits, aconseguir uns mallots 
per a la Mort i després algú 
que els pintés, etc. La direcció 
de la Processó és una feina 
complexa, que dura tot l’any, i 
va arribar un moment en què 
en Llorenç va passar el relleu 
a qui subscriu aquestes ratlles 
perquè la situació laboral li 
feia impossible fer la feina 
amb la dedicació que ell creia 
que hi havia de tenir.
Estava cansat de fer de viatjant 
de per la costa, perquè tot sovint 
s’ajuntava la feina de nit (disco-
teques, bars musicals) amb la de 
dia (restaurants, cafès, etc.). I a 
l’hivern es feia poc calaix, perquè 
a mig setembre molts establiments 
ja tancaven. Eren els anys 1975-
1976, i un dia, parlant amb el ma-
laguanyat amic Jaume Bruguera, 
de Torroella, em vaig sincerar i 
li vaig dir que ja en començava a 
estar tip, de tant voltar, i que el que 
em convindria seria tornar a la fei-
na de despatx, amb uns horaris fi-

xos que em permetessin un règim 
de vida més regular i ordenat. Per 
sorpresa meva, aquell comentari 
que li havia fet sense més intenció 
que esbravar-me va tornar a mi en 
forma de proposta de feina, i així 
va ser com vaig entrar a treballar a 
Torrent-Bruguera, de Torroella de 
Montgrí. Però la tranquil·litat va 
durar poc. L’any 78 en Lluís Tor-
rent em va cridar al seu despatx per 
parlar-me d’un negoci nou que jo 
vaig veure que tenia molt de futur: 
cromos per a àlbums de mainada. 
En Jaume, soci d’en Lluís, em va 
dir que només s’hi embrancaria 
si podien comptar amb mi per a 
ajudar-los a portar endavant el 
projecte. Així va néixer primer 
Cromo-Crom, que més endavant 
passaria a incorporar-se a Panini, 
la marca actual. I des de llavors 
fins al 2001 en Llorenç es va fer 
un tip de fer quilòmetres i amics 
per tot Espanya. 

I li arribà la més que meres-
cuda jubilació, que li va per-
metre passar més temps amb 
els amics i la família, tornar a 
fer teatre i fins i tot reprendre 
la direcció de la Processó. En 
Llorenç no pot estar-se quiet, 
i ell mateix ens confessa que Protagonista de la comèdia 
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jubilar-se li feia por i que es va 
imposar una nova feina.
La meva sogra, que era una cuine-
ra excel·lent, havia fet el menjar 
de la família durant anys i panys. 
Vaig pensar que ja era molt gran i 
que es mereixia encara més que jo 
la jubilació; així que en vaig agafar 
el relleu i des de llavors he estat el 
cuiner de la família. Sempre m’ha 
agradat, això de la cuina; durant 
molts anys he estat a una banda 
dels fogons i ara sóc a l’altra, aplico 
els coneixements adquirits durant 
tants anys –diu a tall de riure–. 
El cert és que tenir coses per a 
fer i sentir-te útil fa que encaris 
els dies amb optimisme. Tinc la 
sort de tenir una família extensa i 
ben avinguda, i quan ens trobem 
tots he de cuinar per a més de 
vint persones, cosa que no és pas 
broma, però vaja, ho dec fer prou 
bé, perquè tots tenen ganes de 
tornar, i jo, veient-ho, sóc l’home 
més feliç del món.

I, després d’haver arribat al 
final de la conversa, em pen-
so que he aconseguit treure 
l’entrellat de les paraules del 
començament: «he rebut més 
que no he donat». En la per-
sona d’en Llorenç s’aplica la 
saviesa dels antics clàssics, que 
deien que la felicitat consis-
teix a viure allunyat de plets i 
raons, acontentar-se de les co-

ses senzilles i ajudar 
els altres a ser feliços 
també.

TEXT: JORDI ROCA I ROVIRA
FOTOS: DOLORS PARETA

Divertiment?, feina? Actualment en Llorenç
fa dels fogons els seus despatxos
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Hores convingudes

PLAÇA D’ESPANYA, 15, 1r 3a
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Tel. 972 75 88 54 

· Centre d’estètica i salut
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Depilacions de tot tipus
· Depilació amb «luz pulsada»
· Endermologia LPG corporal i facial
· Altres




