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Diàspora

Lluís Jordà i Perpinyà

Ens asseiem a conversar 
amb Lluís Jordà un migdia, 
després de la inauguració 
de la plaça que porta el 
nom de la seva mare, 
Maria Perpinyà. Aclarim, 
d’entrada, si prefereix que 
li diguem «Lluís Maria» o 
«Lluís»; ens manifesta que, 
tot i haver estat batejat com 
a Lluís Maria, el seu nom, 
actualment, és Lluís.

Vas néixer a Barcelona...

Sí, però els meus pares, quan va començar 
la guerra, no sé exactament per quina raó 
–potser per por dels bombardejos que diu 
que hi havia i tot això– van anar a viure 
a Sant Cugat del Vallès i allà vaig passar 
els primers anys de la meva vida. Recordo 
els pares a casa d’uns veïns, escoltant per 
ràdio el final de la guerra mundial i tots 
esperançats que, un cop s’acabés, amb la 
victòria dels aliats, doncs que el Franco 
desapareixeria aviat. Però, és clar, la cosa 
no va anar així. A Sant Cugat ens hi vam 
estar fins a l’any 46 o 47, quan vàrem tor-
nar a Barcelona.

I llavors les anades i vingudes a Verges 
eren sovint? Hi tenies els avis, aquí?

Sí, a Verges hi tenia els avis; de fet, l’àvia. 
El meu avi, en Narcís Perpinyà, no el 
vaig arribar a conèixer. Hi havia l’àvia i 
el meu oncle, que havia anat de voluntari 
a la guerra i en aquell moment era en un 
camp de concentració. Aquí a Verges hi 
devia venir, en aquella època, una mica 
per necessitat dels meus pares; ells venien 
del periodisme d’abans de la guerra, del 
periodisme català. La mare treballava 
al diari El Matí i també era membre 
d’Unió Democràtica de Catalunya, i 

el pare era cap de redacció de l’Agència 
Fabra, antecessora de l’agència EFE. 
Per les circumstàncies del moment, es 
van quedar sense feina i el seu món 
es va ensorrar; aleshores van haver de 
sobreviure fent feinetes: el que trobaven, 
en definitiva. De mica en mica el pare es 
va poder anar col·locant més bé en alguna 
editorial, però el fet és que passaven força 
dificultats econòmiques, ja quan vivíem a 
Sant Cugat. Llavors m’imagino que, quan 
la cosa no anava gaire bé, m’enviaven a 
Verges, a casa de l’àvia. Aquí, en aquella 
època, a pagès, representava que es podia 
viure més bé.
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Potser no hi havia diners, però hi havia 
menjar, no?

Sí, hi havia menjar. Recordo molt una de 
les vegades que vaig venir, no sé si va ser 
la primera. Ho vaig fer acompanyat d’un 
recader que era del carrer dels Bous: Cor-
retger, em sembla que es deia. La mare 
em va pujar al tren a Barcelona, al costat 
d’aquell home, i vàrem anar fins a Sant 
Jordi, i de Sant Jordi a Verges, amb bi-
cicleta. Ell portava un farcell amb tots 
els encàrrecs que li havien encomanat de 
Barcelona i jo anava darrere de la bicicle-
ta, a la nit. És una d’aquelles odissees que 
recordes de petit. I bé, en arribar a Ver-
ges, la meva àvia, no sé per quina raó, em 
va portar a una casa veïna on vivia una 
dona– la Ció, que li deien– i allà em van 
fer un bistec: de vedella, o de porc, no 
ho sé..., però vaig menjar carn. I el gust 
d’aquella carn el recordo com si fos ara. 
Vol dir que devia fer temps que no en 
menjava, a Barcelona! Això era per allà 
davant d’on ara hi ha “la Caixa”, a can 
Granaire.

Després vaig anar venint en diferents 
etapes, fins i tot vaig anar a escola aquí 
a Verges; la primera vegada a les monges, 
darrere de l’ajuntament. Recordo ha-
ver-hi après les taules de multiplicar tot 
cantant... I en guardo un bon record. 

O sigui que quan venies a Verges hi pas-
saves temporades llargues?

Sí, sí, temporades llargues: hi podia pas-
sar tot un hivern. Llavors l’oncle ja havia 
tornat del camp de concentració i es va 
casar aviat. Jo ja devia tenir uns catorze o 

quinze anys. Vaig anar també a l’escola, 
amb el Sr. Puig i amb el Sr. Miquel Ferrer. 
Aquest m’agradava més que el Sr. Puig i, 
no sé per quina raó, no devíem lligar gai-
re; en canvi, amb el seu fill érem grans 
amics. Tinc la sensació que el Sr. Puig, 
que era molt bona persona, practicava 
una pedagogia més antiga i exercia una 
mica d’encarregat del règim –com a mes-
tre d’aleshores li tocava fer aquesta tasca– 
i el Sr. Ferrer potser era més progressista o 
més avançat ja en aquella època.

Llavors la mare va rebre en herència la 
casa del carrer dels Bous, que era llogada a 
un notari, i quan aquest es va morir ja en 
va poder disposar. Així, de mica en mica, 
ella va anar tornant, fins a quedar-s’hi de-
finitivament.

Es va anar instal·lant aquí a Verges.

Això mateix. Són èpoques una mica 
tèrboles de la meva primera joventut: 
ja t’ho dic, tenia quinze o setze anys. 
Més endavant vaig entrar a treballar en 
un banc a Barcelona i al poble hi devia 
venir per vacances. Recordo que una 
vegada havia anat a la muntanya i em 
vaig trencar el canell, quatre o cinc ossos, 
i vaig trigar molt a recuperar-me. Llavors 
vaig venir a Verges durant un període 
força llarg; però, de fet, ja treballava a 
Barcelona i venia de tant en tant a veure 
la mare. M’ho passava bé, també, aquí 
amb els amics... Discutíem de política 
amb el fill del Sr. Puig, en Jordi Puig; 
també amb en Lluís Aldeguer, que era 
molt militarista; en Ciset Iglesias... Amb 
aquesta colla teníem una relació podríem 
dir-ne més intel·lectual o pseudopolítica 
a dues bandes: dos de nosaltres érem més 
catalanistes o antirègim i els altres dos 
pensaven diferent. Després, amb el pas 
del temps, les mentalitats canvien molt: 
a mesura que et vas formant, vas veient 
els pros i els contres de les diferents 
ideologies.

L’oncle de qui parles era en Carles?

Sí, en Carles Perpinyà. Precisament, a 
can Gepet, que aleshores era una mena 
de bar on debatíem de política amb els 
companys, la Guàrdia Civil ens va cridar 
l’atenció i va anar a buscar l’oncle per 
advertir-lo que jo, el seu nebot, xerrava 
massa i que m’havia de moderar en el que 

deia. En canvi, amb altres amics, com 
ara en Josep Poch, la relació era diferent: 
érem més entremaliats, discutíem de 
futbol: del Barça, de l’Espanyol... Una 
nit vam entrar en un hort on anàvem a 
abastar figues i després en sortíem per 
sota una tanca de filat que hi havia. Van 
sortir primer dos amics que van arrencar 
a córrer de seguida. Jo, que devia ser una 
mica curt de vista i encara no portava 
ulleres, vaig anar més lent i, tan punt 
passo a l’altre costat, em trobo un guàrdia 
civil mirant-me. Vaig fugir corrents; el 
guàrdia ens devia conèixer i no ens va 
dir res. Bé, són anècdotes de l’època. 
Després la meva relació amb Verges va fer 
un tomb: vaig anar fent la meva vida, la 
feina, Barcelona... Aleshores em va tocar 
fer el servei militar i, un cop passat aquest 
episodi, vaig poder canviar d’aires i me’n 
vaig anar a Suïssa.

Com és que te n’anessis a Suïssa? Treba-
llaves en un banc i... com va anar?

Bé, la mare i el pare tenien ja poca 
relació. El pare podia haver estat un 

gran intel·lectual, però també havia 
patit força i ens feia la vida molt difícil. 
Ho passàvem una mica malament tots i 
allà hi havia molts conflictes absurds. Jo 
també tenia les meves coses; treballar en 
un banc, aleshores, era avorridíssim, amb 
aquells llibrots... També estudiava dibuix 
i pintura, i començava a sentir inquietuds 
per l’art. I bé, un amic meu que també 
treballava al banc, no sé com, va anar a 
Suïssa. Teníem contacte, ens escrivíem i 
em va dir que hi anés, que era un país 
on s’estava molt bé: hi havia llibertat, 
et podies guanyar bé la vida... I me n’hi 

En Lluís Jordà i la Maria Perpinyà, la seva mare

En Lluís Jordà a la platja
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vaig anar. Al principi vaig treballar fent 
coses que no volien fer els d’allà, una 
mica com passa aquí amb la immigració 
actual. Durant vuit mesos, vaig rentar 
plats en un restaurant. De mica en 
mica m’hi vaig anar fincant; tot això, a 
Ginebra, una ciutat molt maca, molt 
oberta. Al cap d’uns anys vaig acabar 
treballant en un diari, Le Courrier, en una 
secció d’imatge i fotografia. Aleshores 
vaig conèixer una noia que trobava molt 
simpàtica i agradable, que era de Terrassa, 
i m’hi vaig casar: era la Joaquima. Ella 
treballava al CERN, el Centre Europeu 
de Recerca Nuclear. Ens hauríem pogut 
quedar a Suïssa i així ja n’hauríem 
tingut la nacionalitat; econòmicament 
ens n’hauríem sortit prou bé, però tot 
d’una ens va agafar, sobretot a mi, un 
enyorament del país i vàrem tornar 
cap aquí. Vam anar a viure a Terrassa i 
aleshores també vaig poder tornar a venir 
a Verges de tant en tant, amb els fills, que 
eren petits, en Jordi i en Xavier.

I quan vau tornar, de què treballaves? 
Ja et vas dedicar a l’escultura?

No, no... La cosa de l’escultura va comen-
çar més tard. Vaig treballar de traductor. 
Quan tenia set o vuit anys, el pare ja havia 
estat traductor i m’ensenyava anglès; per 
això ja en sabia una mica i vaig tornar de 
Suïssa sabent bé l’anglès, dominant per-
fectament el francès i havia estudiat ale-
many, també. Amb aquests coneixements, 
vaig començar en una casa d’importació i 
exportació, especialitzat en traduccions 
tècniques, i tractava amb representants de 
maquinària estrangera. Traduïa tot el que 
eren manuals d’instruccions i també feia 
altres traduccions pel meu compte. Però, 
és clar, m’havia anat creixent l’interès per 
la cosa artística; en principi enfocat cap 
a la pintura, tot i que de petit ja havia 
fet figuretes de pessebre amb fang, allà 
a Sant Cugat, però mai ningú no m’ha-
via orientat cap a l’escultura. Havia anat 
a Barcelona, a la Llotja, a la prestigiosa 
Acadèmia Bages, i allà anava fent, sobre-
tot, pintura. Quan vaig anar a Suïssa, ho 
vaig deixar estar, em vaig casar, vaig te-
nir altres cabòries... Però a Terrassa, per 
casualitat, vam anar a viure al costat de 
l’estudi d’un pintor i em vaig tornar a en-
grescar. Tot d’un plegat, no recordo com, 
vaig començar a fer fang, algunes figures, 
el bust del meu fill petit, un autoretrat, 

un pantocràtor... El contacte amb una 
senyora que era marxant d’art a la zona 
del Vallès, amiga de la meva dona, em va 
permetre fer les primeres vendes. Es va in-
teressar pel que feia, i així va ser com em 
vaig anar encarrilant definitivament cap 
a l’escultura; ara bé, continuava fent de 
traductor. Però va arribar un punt en què 
esperava amb ànsia acabar de treballar per 
dedicar-me al que de veritat m’agradava i 
m’apassionava. L’any 84 ja tenia un petit 
taller i m’imagino que abandonava molt 
la meva pobra dona, perquè aprofitava 
tots els moments que tenia, els caps de 
setmana i tot, per a anar a fer escultura... 

Fins que vaig deixar la feina, les traduc-
cions i m’hi vaig dedicar plenament vaig 
fer algunes exposicions i vaig anar venent 
algunes obres; però viure només d’obres 
exclusives i d’exposicions és difícil. Per a 
pagar la hipoteca, mantenir els fills i tot 
plegat, vaig haver d’encarar-ho cap a una 
producció una mica més industrial.

Vas haver de fer obra seriada?

Sí, obra seriada. Jo feia els originals; lla-
vors fèiem els motlles i produíem en sèrie. 
Vaig anar a aprendre’n amb un escultor de 
Mataró, en Guerau Calàbria, tres o qua-
tre anys, i em va ensenyar molts secrets 
que no hauria descobert mai tot sol. Vaig 
aprendre a fer motlles d’escaiola i després 
de silicona, en un taller industrial...

I llavors et vas instal·lar a Premià?

Bé, vivia a Terrassa i treballava a Bar-
celona, i cada dia m’havia de desplaçar. 
Aleshores Premià estava creixent, s’estava 
transformant d’un poble petit de 2.500 
habitants per a tenir-ne, com en té ara, 
25.000 o 30.000. Es construïa en llocs 
que estaven bé en aquella època, força 
bé de preu, i suposo que vaig trencar les 
oracions a la meva dona, però la vaig con-
vèncer d’anar a viure a Premià: era un pis 
més gran i molt millor que el de Terrassa. 
El negoci es va anar engrandint i alesho-
res em vaig buscar un taller a Cabrera de 
Mar. Ara el porta el meu fill, el gran, que 
ha continuat aquesta feina; encara que li 
tira més la pintura. Ara jo ja estic jubilat, 
és clar; però a temps parcial encara conti-
nuo fent algun original.

I quan et vas jubilar vas anar a viure a 
Canyamars?

Bé, el pis de Premià era força gran. Hi vam 
tenir la meva sogra fins que es va morir; 
la meva dona va agafar un càncer i també 
es va morir; el meu fill petit, un cul in-
quiet com jo, va marxar a dinou anys; el 
meu fill gran va conèixer la seva parella i 
se’n van anar a viure junts... I allà em vaig 
quedar, tot sol en un pis gran, en un Pre-
mià que s’havia convertit en una mena de 
ciutat dormitori. Vaig buscar un lloc a la 
muntanya i vaig anar a parar a Canyamars. 
Certament és un lloc preciós, a la part 
més interior del Maresme, un indret per 
descobrir. Em va agradar molt, tot i que a 
l’hivern és una mica fred, però a l’estiu s’hi 
està de meravella. Buscava un lloc tranquil, 
que no fos gran, que no em representés 
gaire feina a nivell domèstic... i la veri-
tat és que hi estic molt bé. Sóc un home 
sense arrels definides: no sóc ni d’aquí ni 
d’allà, ni de Barcelona, ni de Sant Cugat, 
ni de Terrassa, ni de Premià, ni de Canya-
mars. I amb Verges em passa que és com 
una mena de paradís de la meva infantesa: 
m’ho vaig passar molt bé de petit, amb els 
amics... Ens hem fet grans, tots estem ja 
una mica fotudets, però Verges, en canvi, 
s’ha conservat, manté el seu encant i fins i 
tot ha millorat: és un lloc on s’està bé!

Lluís Llach, en una entrevista que li 
vam fer, comentava això mateix, que la 
gent, quan es fa gran, necessita arrels i 
sovint les acaba trobant en els llocs de 

En Lluís Jordà al taller
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la infantesa que li serveixen de referèn-
cia...

Sí, bé, potser té raó, és veritat. La meva 
dona era de Terrassa: els de Terrassa ho 
són molt, de Terrassa. La meva mare es-
timava molt Verges... I, quan recordo les 
persones que he estimat, a vegades tinc 
remordiments de pensar que hauríem 
pogut fer més per elles. En el cas de la 
mare, penso que no vam saber valorar 
prou el que feia, el que estava creant. Po-
bra dona!, la recordo allà, escrivint quan 
anàvem a dormir; es quedava tranquil·la 
a la taula del menjador. Nosaltres vivíem 
amb les nostres cabòries i preocupacions 
mentre ella feia una cosa important, i no 
ho vèiem gens...

Suposo que ho vivíeu com una cosa na-
tural i quotidiana, que tens a casa cada 
dia i per això no té res d’especial... Re-
cordes els llibres que llegia la teva mare, 
els que teníeu a casa, que la podien ha-
ver influenciat en els seus escrits, en la 
seva poesia...? Alguna influència del 
francès, potser?

La mare era molt polifacètica en aquest 
aspecte: llegia una mica de tot, moltes 
aventures... de tot tipus. No sé si poesia, 
no ho recordo. El pare tenia tota una gran 
llibreria al seu despatx i tancava les seves 
coses amb clau. Era molt masclista, que 
diríem ara, fruit d’una època molt patri-
arcal, i el que era seu era seu i de nin-
gú més. Jo, si li agafava alguna cosa, era 
d’amagat. Els llibres de la mare, aquí a 
casa seva, potser eren, que jo recordi, un 
centenar, en una petita llibreria. Potser 
havia tingut alguna influència de lectures 
que hauria fet en francès..., no ho sé, la 
veritat. Sí que sabia francès; d’anglès, no.

Ja per acabar, Lluís, centrem-nos en la 
teva vocació artística. Els teus pares t’hi 
van encaminar d’alguna manera, visi-
tant exposicions, apropant-te al món 
artístic...?

No, no. Els pares no em van impedir, ni 
encoratjar, ni encaminar en aquest sentit, 
ni em portaven a exposicions; cadascú 
feia la seva vida, i de mica en mica es van 
anar distanciant. Recordo que a vegades 
la mare em deia d’anar a fer un volt i, 
de tant en tant, anàvem a prendre algu-
na cosa al Zurich; però amb ella, no pas 
tots tres. Ells eren persones més de caire 
intel·lectual que no pas artístic, i jo, fins 
que no vaig ser gran, no vaig acabar de 
definir ben bé la meva vocació, i n’he gau-
dit molt. Tant de bo l’hagués descoberta 
a divuit anys anant a aprendre amb un 
escultor!: hauria fet molt més. Quan vaig 
començar això de l’escultura, ja ho vaig 
haver d’encarar cap a un vessant més co-
mercial, de producció en sèrie, fent una 
obra més clàssica (maternitats, ballarines, 
parelletes...) i deixant una mica de banda 
la part més creativa, més purament artís-
tica. Calien ingressos per a tirar endavant 
la casa, la hipoteca, la família, els fills... 
Ara que estic jubilat no ho necessito i puc 
fer allò que em surt de l’ànima.

Doncs acabem la conversa agraint a 
en Lluís l’estona que ens ha dedicat, 
i amb aquest missatge, el del valor de 
poder-se dedicar a allò que a un li agra-
da, amb passió i ganes, com ha acabat 
fent ell.

JORDI ROCA  (ENTREVISTA)
ALBERT CASABÓ (TEXT)

JORDI ROCA I ARXIU FAMILIAR (FOTOS)

En Lluís amb les seves germanes, Eulàlia i Montserrat

Diàspora


