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Josep ferrer i figueras

«De fet, vull confessar que em 
sento orgullós de ser fill d’un poble 
que admiro i recordo molt. Encara 
hi tinc molts cosins germans, fami-
liars i amics que m’estimo, malgrat 
les distàncies, que sempre ens han 
fet costat. Ser de Verges i de l’Em-
pordà és molt fort; trobo la seva 
gent collonuda, disposada per a fer 
la Processó, la Sopa o el que sigui; 
terra de petits i grans actors, can-
taires i els millors músics, que junts 
han sabut guardar les tradicions», 
diu als qui hem anat a entrevistar-
lo: en Josep Cots, en Quico Ferrer 
i el qui signa.

En Josep, el gran dels germans, 
anava encaminat a ser pagès, 
com el pare, però ja de ben petit 
va tenir clar que el seu camí se-
ria un altre. Quan tenia deu anys 
ja anava a ajudar a cal Barber 
Petit, una de les moltes barberi-
es de Verges, en aquell moment 
al carrer dels Bous i que avui ha 
desaparegut.

Josep Ferrer i Figueres, en 
Josep «Randa» per a la ma-
joria dels vergelitans, fa ja 
uns cinquanta anys que va 
anar-se’n de Verges. Ara ja 
no hi queda ningú, ni pares 
ni germans, però can Randa, 
al bell mig del carrer dels 
Cargols, continua essent el 
referent d’una família que, 
arreu on han anat a parar, 
han presumit sempre de 
vergelitans.

d’en Julià Serra, una persona ama-
ble, divertida i que va saber inculcar-
me molts valors que m’han guiat 
sempre més. També vaig estar a 
punt d’anar a treballar a can Carre-
ras, però la mili fa fer que fos l’única 
barberia de Verges on no vaig arribar 
a treballar. Vaig fer la mili a Girona, 
on portava quatre o cinc barberies 
a la vegada, i quan vaig tornar-ne va 
ser hora de dir al pare que no faria 
pas de pagès i que me n’anava de 
casa per seguir l’ofici per al qual 
m’havia preparat i que en aquell 
moment vaig tenir clar que seria el 
meu: perruquer de senyores.

Ens explica que la primera feina 
va ser a Roses, i que al cap d’un 
any va anar a treballar a Sant 
Feliu de Guíxols, a la perruque-
ria de senyores Faustí, que seria 
ben bé el seu lloc d’aprenentatge 
professional.
La perruqueria Faustí era de gran 
prestigi. Anàvem a demostracions 
i concursos internacionals, cada any 

Jo era molt jove, però en aquell 
temps ens espavilaven aviat. La 
meva feina era la de menys compro-
mís: escombrava, remullava barbes, 
etc.; però un dia que va venir el pare 
a afaitar-se, els companys Vicenç 
«Perrill», Pere «Brunet» i Pere Garri-
ga em van dir que em tocava fer-ho 
a mi. Vaig agafar la navalla i, amb els 
nervis i la responsabilitat, vaig fer 
ben bé una carnisseria, però el pare 
no es va queixar ni una vegada, i a 
partir d’aquí ja s’havia trencat el gel 
i havia començat l’ofici que he fet 
tota la meva vida. En aquell temps 
les barberies tenien tanta feina, que 
un dia de la festa major vaig arribar 
a casa amb els cabells sense tallar. 
El pare es va enfadar molt i em va 
fer plegar de cal Barber Petit, però 
al cap de pocs dies ja treballava a 
ca l’Uat, la barberia que encara re-
genta en Martí Teixidor. Al cap d’un 
temps també vaig anar a treballar a 
can Julià Pals, a la plaça Major, on 
vaig passar els anys més decisius 
de la meva adolescència, al costat 
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un parell de vegades. Recordo que 
vaig estar pentinant a Londres (al 
Royal Albert Hall) davant de milers 
de persones, la majoria del ram, i 
que vam tenir un gran èxit. Durant 
cinc anys amb ells, en què estava 
integrat a la família, vaig aprendre 
tots els secrets de l’ofici; també 
vaig estudiar idiomes, però sobre-
tot crec que em vaig formar com a 
persona, en el concepte de llibertat 
humana i sentit comú, comprensió 
del catalanisme i defensa de la terra, 
valors que m’han acompanyat sem-
pre i que mai no he agraït prou.

I en Josep va decidir establir-se pel 
seu compte a Palamós, i en aques-
ta vila empordanesa va posar-hi 
arrels. S’hi va casar, va ser-ne alcal-
de dotze anys i encara avui dia hi 
manté contacte a través dels seus 
fills i néts, que hi viuen. Molts co-
neixem la seva dona, de veure-la al 
Casal de Verges ajudant a maqui-
llar els actors de la Processó, i és 
que la Roser és una maquilladora 
de prestigi dins el món de l’esti-
lisme i la passarel·la. Es va formar 
a París, va treballar deu anys en 
esdeveniments i pel·lícules fran-
ceses, i també amb en Josep a la 
perruqueria de Palamós. Ara ho fa 
a Andorra, a la televisió del Princi-
pat, i amb en Josep van alternant 
la calidesa de la Costa Brava amb 
les neus del Pirineu. 
Em vaig casar als trenta amb una 
noia onze anys més jove que jo, i 
ara que ja estic jubilat ella encara en 
té per a alguns anys, i això ens obli-
ga a viatjar tot sovint, cosa que no 
m’agrada gaire però que em manté 
actiu i amb les obligacions del dia 
a dia.
 
Arribats a aquest punt, deixem 
la vida familiar i professional per 
encetar un altre dels temes essen-
cials de l’entrevista: la vida públi-
ca d’en Josep, amb setze anys de 
regidor electe a l’Ajuntament de 
Palamós, la majoria, d’alcalde.
Vaig arribar a l’Ajuntament per ca-
sualitat. L’alcalde Parals necessitava 
gent per a la seva llista i m’hi va oferir 
un lloc. De fet, em va demanar amb 

molta insistència que m’hi apuntés, 
perquè a la gent li costa alternar la 
feina de casa amb la dedicació pú-
blica. A mi també em va costar, i li 
vaig dir que sí però amb la condició 
que em posés al darrere de la llista. 
Crec que tenia el número 22, i estava 
ben tranquil perquè em pensava que 
seria «quedar bé sense fer gasto». 
I, com són les coses!, en una crisi 
de govern hi va haver unes quantes 
dimissions i tota la gent que hi havia 
davant meu van renunciar a entrar al 
consistori; així, per responsabilitat i 
per no deixar a l’estacada algú amb 
qui m’havia compromès, vaig entrar 
a l’Ajuntament com a regidor de Cul-
tura i posteriorment en vaig ser de 
Turisme. En les eleccions següents 
vaig passar als primers llocs de la 
llista, i l’alcalde Parals, l’any 1985, 
va deixar-me ja d’inici les regnes de 
l’Ajuntament i va plegar al cap de 
poc temps. 

Estem parlant dels primers temps 
d’ajuntaments democràtics, quan 
encara en el tarannà de molts po-
bles hi havia una forta presència i 
influència d’un poder atàvic que, 
de l’ombra estant, pretenia conti-
nuar manegant els fils del govern. 
Eren també moments transcen-
dentals, perquè s’havien de po-
sar les regles del joc de la nova 
societat moderna i democràtica. 
A en Josep li va tocar liderar una 
etapa en què s’havia de redactar 
el Pla general de Palamós, on es 
definiria tant l’urbanisme com els 
projectes de serveis essencials 
com ara l’hospital. 
Efectivament, hi havia qui es pen-
sava que jo ja en tindria prou a ta-
llar les cintes de les inauguracions; 
però no he volgut ser mai el ninot 
de ningú. Fins i tot tenia les me-
ves raons amb el partit, perquè jo 
sempre posava l’interès de la vila 
per davant del rendiment electoral. 
No m’importava coincidir amb els 
socialistes o amb el PSUC si el bé 
comú així ho aconsellava, encara 
que a dins del meu partit hi hagués 
qui s’esquincés les vestidures. I la 
prova més sonada de tot això, però 
no pas l’única, la tenim en el refe-

rèndum per si s’havia d’urbanitzar o 
no la platja i el paratge de Castell. 
Amb tot, no sempre va ser fàcil ni 
possible d’aconseguir tot allò que 
ens proposàvem. Amb l’actual con-
sellera Tura, que en temps de ser jo 
alcalde era metgessa i dirigent de 
l’Hospital de Palamós, ens vàrem 
proposar de fer d’un hospital de pe-
tita volada un servei de referència 
per a tota la comarca. Per a tirar-ho 
endavant, hauria anat molt bé poder 
comptar amb la caserna de la Guàr-
dia Civil, un edifici veí que ocupava 
els terrenys de l’expansió natural de 
l’hospital. Ens pensàvem que amb 
l’arribada dels Mossos d’Esquadra 
la cessió seria fàcil; però, en ser Pa-
lamós un port marítim important, la 
Guàrdia Civil hi té funcions de duana 
i, per tant, van continuar a la caser-
na. L’Ajuntament els va oferir la pos-
sibilitat de fer-ne una de nova i més 
moderna i adequada a les funcions 
del cos, però no hi va haver res a 
fer; de vegades hi ha impondera-
bles que s’han d’esquivar, encara 

Al despatx de l’alcaldia

Foto de joventut, entre amics

El dia del casament de la filla
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que sigui en detriment de la lògica 
i el bé comú. Finalment, el novem-
bre del 96, desprès d’inaugurar el 
Teatre La Gorga, vaig presentar la 
renúncia del càrrec, perquè sempre 
m’havia dit que el dia que no pogu-
és treballar tornaria a casa, ja que 
jo, als llocs hi sóc per feina, no pas 
per a pentinar el gat.
El nostre home encara va con-
tinuar uns anys més a l’Ajunta-
ment com a regidor independent, 
i va acabar la seva vida dedicada 
a la cosa pública en un servei del 
Consell Comarcal del Baix Em-
pordà que oferia als municipis la 
possibilitat d’arreglar els camins 
amb maquinària de l’ens. Verges 
va ser un dels pobles que va fer 
servir aquest servei, segons ens 

explica, quan era regidor de Ca-
mins Narcís Perich. Però no po-
dem acabar la conversa sense 
passar per la faceta que ha vincu-
lat en Josep «Randa» a la nostra 
vila durant bona part de la seva 
vida adulta, la del personatge del 
Pelegrí de la nostra Processó.
Quan era petit i feia d’escolà; anà-
vem darrere de la Processó amb el 
mossèn i l’alcalde. Fèiem d’escorta 
al Sant Crist, vestits amb el roquet 
i escoltant tots els disbarats que el 
públic d’aquell temps anava dient 
al pas del seguici. De fet, al cap de 
poc temps les autoritats ja van dei-
xar d’anar com a tals a la Processó. 
A l’adolescència vaig fer de manaja 
i d’apòstol Joan, tres o quatre anys, 
com la majoria de joves del poble, i 
volia fer de la Mort, però el pare no 
em va deixar perquè deia que era 
massa cansat. Quan vaig marxar 
de Verges, vaig deixar de fer papers 
a la Processó, fins que cap a l’any 
80 vaig reincorporar-m’hi amb el 
paper de Pelegrí. Vint anys, vaig fer 
d’aquest personatge, des que en 
Joan Garriga, el meu veí de carrer, 
el va haver de deixar per malaltia i 
fins que vaig complir-ne seixanta. 
Quan en Joan m’ho va proposar, no 
ho vaig veure gaire clar, perquè ell 
ho feia molt bé, i de tants anys, que 
ell i el personatge ja eren la mateixa 
cosa. I ho vam provar, i ell mateix 
me n’ensenyava a davant de casa, 
allà al carrer dels Cargols, fins que 
va aconseguir que no desentonés. 
Amb tot, els primers anys m’havia 
de posar una pedra a la sandàlia per 

a donar més realisme al fet d’anar 
coix; ara no em caldria, ja tinc feina 
per a anar dret. Però la gran por que 
tenia era de no quedar-me sense 
veu a mig camí, perquè jo he estat 
sempre molt delicat de la veu. De 
fet, quan era petit, vaig quedar mut 
i havia de comunicar-me a través 
de l’escriptura. No és broma, les 
coses anaven mal dades, i sort que 
un metge de Celrà, un home molt 
vellet però que sabia el que feia, va 
trobar remei a un problema que ja 
semblava definitiu. Ara bé, mai no 
he tingut la veu en plenes facultats, i 
ara, de gran, trobo que és d’allò que 
em falla més de tota la persona.

Qui ho havia de dir! Tants anys 
d’haver-lo dirigit a la Processó i 
ara m’assabento que un dels ac-
tors dels qui em refiava més, que 
es passava la Processó pregonant 
el seu vers a cada cantonada, que 
no fallava mai als assajos progra-
mats, tenia tants problemes de 
veu. No sé si això em retrata a 
mi o ens el deixa a ell encara en 
més bon concepte del que ja el 
teníem. Sigui com sigui, sempre 
ens agradarà poder conversar-hi, 
encara que sigui en veu baixeta, 
quan vingui a fer un volt a l’olivet, 
o s’aturi a fer un cafè al poble, o 
ens porti algun dels néts a veure 
la Processó. I és que aquest és el 
seu poble, sigui on sigui i visqui 
on visqui, perquè les arrels hi són 
ben fermes.

JoRDi RoCa

A l’arrossada del Dilluns de Pascua

Al port de Palamós




