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Lluís Parramont i Abellí

En Lluís i la seva dona, la Con-
cepció, ens reben a l’antiga pa-
llissa de ca l’Abellí, al carrer de 
l’Orient (carrer dels Cargols), 
que és el seu domicili durant els 
dies que passen a Verges. Da-
vant per davant hi ha la casa on 
va néixer en Lluís. A fora plou, 
aquest matí, i a dins plana en 
l’ambient una música clàssica 
que ens acompanya durant tota 
la conversa. Ens fa un xic de mal 
el cor rebutjar un cafè de gran 
qualitat, i més venint de tot un 
directiu de Nescafé, però cap 
dels qui signem l’article no som 
cafeters... 

Comencem parlant una mica de la fa-
mília.

La meva mare, la Maria, era la gran de 
dues germanes, pubilla de ca l’Abellí, i el 
meu pare, que també es deia Lluís, era de 
Valveralla, però com a pagès i masover ha-

via voltat força amb la seva família abans 
de trobar la mare i establir-se aquí. Jo he 
estat fill únic i vivia amb els pares i els avis 
materns. Recordo el meu avi Francisco, 
que va ser jutge de pau amb el Sr. Llach 
i en Josep Figueras (en Josep «Flequer») 
d’alcaldes. El pare i la mare treballaven al 
camp com a arrendataris de terres d’altri. 
El pare, a més, feia de barber a can Llu-
ís Carreras el cap de setmana. Com en 
moltes llars, recordo que vivíem amb una 
economia de subsistència i d’anar tirant.

Ens plantegem quina mena de vincle 
deu haver-hi entre Verges i Valveralla, ja 
que ens crida l’atenció que hi hagi, re-
lativament, força casos de persones que 
s’han casat o establert a Verges, o que hi 
viuen, i que procedeixen d’aquest po-
blet alt-empordanès. 

En Lluís, malgrat les estretors de l’èpo-
ca, recorda una infantesa feliç, sobretot 
per l’estima que sempre va sentir de la 

família, dels mestres de l’escola i dels 
amics i companys, amb els quals passa-
va moltes hores jugant al carrer.

Érem molt amics amb en Salvi Ferrer i Fi-
gueras de can Randa, amb qui encara ens 
veiem sovint, amb en Joan Ribas i Bran-
cós, de can Petxina, que va morir molt 
jove, i amb en Josep Maria Farré i Martí, 
amb qui ens veiem poc però suficient per 
a saber que mantenim una estimació mú-
tua. Als meus mestres, els senyors Puig, 
Farré, Juhera i Noguer, els he d’agrair 
que m’incentivessin i em motivessin per 
als estudis, i el pare també va voler que 
estudiés per a procurar-me un bon futur. 
Sempre vaig rebre més estímuls per al tre-
ball intel·lectual que per al manual, i vaig 
ser un bon estudiant. Segurament per ser 
un alumne aplicat –devia tenir uns deu 
anys– la parròquia em va encarregar de 
donar la benvinguda al bisbe Cartanyà, 
que va venir a Verges en visita pastoral, 
amb un llarg parlament que vaig recitar 
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de memòria. L’acte es va fer amb la pre-
sència de mig poble, tallant la carretera, a 
l’alçada de can Gepet. En els campaments 
d’estiu, jo m’encarregava d’aprendre les 
lliçons i respondre les preguntes dels mo-
nitors, mentre que els meus companys, a 
canvi, m’estalviaven les feines més manu-
als.

Repassem, doncs, la seva trajectòria 
formativa.

Molt sovint vaig poder comprovar que la 
terra era molt baixa per a treballar-la, aju-
dant a casa en les feines del camp durant 
les vacances: anant a l’hort, a regar, cavar, 
segar i batre, collir fesoles, esbossar el blat 
de moro... Tot plegat era molt dur i em va 
fer decantar definitivament per continuar 
estudiant. La meva motivació es va refor-
çar per la necessitat de tenir i conservar la 
beca d’estudis que em van concedir quan 
vaig començar a estudiar fora de Verges, 
primer a l’institut de Figueres i després a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers In-
dustrials de Barcelona. Durant els estius, 
vaig poder complir amb el servei militar 
anant a les milícies universitàries. No va 
ser fàcil entrar-hi, ja que em van acusar de 
ser «catalanista y separatista». És cert que 
ho era, com tots els meus amics a la uni-
versitat, però sense anar al davant ni ser 

un activista o un líder. Me’n vaig poder 
sortir gràcies als certificats de bona con-
ducta que em varen fer Mn. Josep Vinyals 
i l’alcalde Josep Figueras.

Un cop acabada la carrera, de set anys 
de durada, en Lluís va treballar de se-
guida en diverses feines, fins que el 
març de 1973 entrà a la Sociedad Nest-
lé AEPA, a la seu central espanyola, pri-
mer a Barcelona i més tard a Esplugues 
de Llobregat.

Era una feina tècnica i de producció, as-
sessorant les fàbriques de tot Espanya (va 
haver-n’hi fins a disset) i viatjant tam-
bé arreu del món, sobretot a Europa i 
sovint a Suïssa. Vaig arribar a passar al-
guns anys dormint fora de casa més del 
60% de les nits. La formació no s’acaba 
mai; em va caldre millorar els idiomes, 
francès i anglès, vaig cursar un màster 
de perfeccionament directiu a l’IESE de 
Barcelona i nombrosos cursos de menys 
durada al centre de formació de Nestlé a 
Suïssa. l’Any 1990, dins l’empresa Nest-
lé, em van promoure com a director a la 
fàbrica de Nescafé a Girona, càrrec que 
vaig exercir durant nou anys, amb mol-
ta il·lusió i acompanyat d’un gran equip 
i uns bons resultats en la gestió. Després 
vaig fer una breu estada a la seu central 
mundial, a Vevey, Suïssa, per a tornar de 
nou a Girona i estar prop de la família, es-
pecialment dels meus pares, ja grans, que 
hi havien traslladat la residència. Profes-
sionalment, a partir del 2001, vaig poder 
desenvolupar l’empresa patrimonial i de 
consultoria que havia creat l’any 1991, 
combinant-ho amb un treball com a as-
salariat fins a la jubilació, l’any 2011, a 
seixanta-cinc anys.

Però la vida professional va molt lli-
gada a la familiar, i a vegades és difícil 
fer-ho seguir tot: es renuncia a una part 
en favor de l’altra i a l’inversa. Viatges 
de feina, estades a l’estranger, canvis 
de residència, els fills, els pares que es 
fan grans..., tot plegat va configurant 
la vida. En Lluís es va casar amb la 

Concepció Ferrer, de can Randa, l’any 
1971, a Verges, un cop acabada la car-
rera, i van anar a viure a Cardedeu, on 
ella va trobar feina a l’Institut de Batxi-
llerat. Van estar-s’hi dinou anys, fins al 
1990, quan en Lluís entrà a treballar a 
Girona i la Concepció també, a l’Insti-
tut Sobrequés.

A dotze anys ja escrivia o copiava poesies 
per a la Concepció (de fet, és el primer 
que ens ha dit quan ens han rebut a casa 
seva). Només coincidíem a Verges per les 
festes i a l’estiu, mentre estudiàvem fora, 
i cadascú tenia la seva colla d’amigues i 
amics. Però al final no devíem trobar 
ningú que ens agradés més i, en acabar 
la carrera ens vam retrobar, vam comen-
çar a festejar i fins avui. A Cardedeu, 
que aleshores tenia uns sis mil habitants, 
vam començar de zero; però la feina de la 
Concepció a l’ensenyament i, més tard, 
la relació amb altres famílies d’amics 
dels nostres fills, ens van permetre inte-
grar-nos-hi molt bé. Els nostres fills, en 
Jordi i l’Helena, estan inscrits com a nas-
cuts a Verges, i ara cadascú ja ha format la 
seva pròpia família i nosaltres fem d’avis a 
estones i els ajudem amb el que faci falta.
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Molts dels lectors de País Petit recor-
dareu que en Lluís es va presentar a 
una candidatura per a formar part de 
l’Ajuntament de Verges. Li demanem 
que ens expliqui el seu interès i partici-
pació en el món de la política.

Mireu, quan érem a Cardedeu, en les pri-
meres eleccions municipals, el 1979, vaig 
entrar com a regidor de l’Ajuntament a 
les llistes de CiU i també com a diputat 
a la Diputació de Barcelona, fins que ho 
vaig haver de deixar per incompatibilitat 
amb les obligacions professionals. Al cap 
dels anys, pensant en la jubilació i la dis-
ponibilitat de temps que tindria, em va 
semblar que em podria dedicar novament 
a fer un servei en el camp de la política. 
Així, el 2007 em vaig oferir per formar 
part de la llista de CiU per l’Ajuntament 
de Verges, amb bona acollida, i en aquell 
moment vaig rebutjar la proposta d’en-
capçalar la llista. En els quatre anys en 
què vaig estar de regidor a Verges i de 
conseller en el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, crec que vaig complir molt bé 
amb la feina que es pot fer estant a l’opo-
sició i no a l’equip de govern. Vaig impul-
sar l’edició del Butlletí CiU Informa local 
de Verges; també vaig fer difusió, a través 

del correu electrònic, de la informació de 
l’activitat de l’Ajuntament a moltes per-
sones de Verges, sense importar els seus 
posicionaments polítics, intentant mo-
tivar la gent per als temes municipals, i 
també vaig obtenir el Diploma de post-
grau en gestió i administració local. En 
aquella etapa vaig intentar, sense èxit, 
anar formant un equip per preparar el fu-
tur, però va haver-hi qui, poc acostumat 
a planificar ni a deixar fer, m’hi va posar 
tota mena d’entrebancs.

I, després d’aquests quatre anys, arri-
bem a les eleccions del 2011.

Sí, em vaig oferir per encapçalar, aquella 
vegada sí, la llista. Però no havia assolit 
l’objectiu de reunir un equip amb prou 
temps, i el nombre de persones i l’entu-
siasme era limitat, i, sobretot, encara era 
latent un caciquisme que jo esperava que 
ja s’hauria superat. Per tot plegat, vaig 
presentar la meva renúncia a favor d’un 
altre candidat que també s’hi havia pre-
sentat. Va ser només decisió meva, i no 
n’he de fer retrets a ningú més que a mi 
mateix. Ara ja és aigua passada, encara 
que m’hagi costat prou pair el disgust de 
no aconseguir un objectiu pel qual m’ha-
via il·lusionat feia molt temps.

Ara, que hi ha posat més distància, li 
demanem com valora la política muni-
cipal. 

Penso que no s’està fent malament. És 
època d’austeritat, però s’ha d’entendre 
com un valor positiu el fet de no malgas-
tar i d’administrar amb seny els recursos. 
Des del meu punt de vista i la meva ex-
periència, crec que s’ha d’apostar per un 
equip de govern unitari, treballant junts 
per fer avançar el poble, implicant-hi més 
gent. I a Verges tenim l’exemple que això 
és possible en la Processó, que uneix tot-
hom, de la ideologia que sigui, per a tirar 
endavant un projecte com és la repre-
sentació del Dijous Sant amb la màxima 
participació. Insisteixo que cal un canvi 
d’esperit i que la política no serveixi per 
a dividir o enfrontar, sinó per a discutir, 

parlar, debatre, trobar solucions, amb un 
sentit unitari, encara més en política mu-
nicipal.

Ja que hem parlat de la Processó, en 
Lluís ens comenta que ja de petit feia 
d’escolà al costat del capellà quan en-
cara desfilava darrere el Sant Crist. Més 
tard també va fer de vesta, de manaja i 
d’apòstol (Jaume). En els darrers anys, 
hi participa ajudant a acomodar els 
espectadors a les cadires de la plaça i 
posant cargols al carrer. En quedar-se 
sense la dedicació política que havia 
previst per a la jubilació, reparteix el 
seu temps entre activitats lúdiques, 
mantenir la forma física i mental, vi-
atjar... Fa també tasques de voluntariat 
a l’Obra Social “la Caixa” i col·labora 
en feines d’assessorament i inversió 
empresarial. I, per descomptat, una de 
les coses a les quals li agrada més dedi-
car-se és, juntament amb la Concepció, 
a fer d’avis dels quatre néts. També està 
al dia de les noves tecnologies i manté 
un blog per internet i la connexió a les 
xarxes socials Facebook i LinkedIn.

Ha estat una conversa molt plàcida, 
hem parlat de moltes més coses: de 
cafè, de càpsules, del procés de desca-
feïnar, de la parròquia, de la família, 
de les noves tecnologies, de la crisi –ell 
pensa que anem cap a un clar empo-
briment de la població–, etc., però no 
hi cap tot! Hem conegut un xic més 
«l’Abellí» –coincidireu que pocs l’ano-
menen Lluís Parramont– en els seves 
diversos vessants: fill, marit, pare, es-
tudiant, professional, polític..., però en 
tots els casos vergelità.

Sempre m’he sentit molt vinculat a 
Verges, que porto al cor. Ara hi tinc casa 
oberta, família molt propera, hi assisteixo 
sovint a missa i hi vinc i participo sempre 
que puc en totes les festes i celebracions. 
Per a qualsevol cosa, ja sabeu on sóc.

ALBERT CASABÓ (ENTREVISTA I TEXT)

QUICO FERRER (FOTOS)


