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Narcís
Perich

Narcís Perich i Ferrer
(11.3.1966) és un d’aquells
vergelitans que, ja de petit,
ha passat temporades fora
de la vila. És nét de Pere
Perich (l’avi Perich), tan po-
pular per les seves aporta-
cions a la representació de
la Passió (ja en parlarem al-
gun dia) i també per la seva
participació en la vida civil i
política de Verges.

Ara en Narcís viu a Irlanda;
per això aprofitem la Set-
mana Santa, quan ve a com-
plir –com la majoria
d’afectats per la diàspora–
l’anhelat «deure» de parti-
cipar en la processó, per a
dir-li que volem entrevistar-
lo. Li ho proposem una nit
a la plaça, quan ell ha aca-
bat d’assajar de manaja i, en
veu baixa, recita a l’uníson
amb Pilat i Caifàs els versos
que aquests diuen des de
l’escenari. Clarament sor-
près i il·lusionat per la nos-
tra proposta, de seguida ens
diu que sí.

Un cop passats els tràfecs i els ner-
vis generals d’aquests dies, en Nar-
cís Perich ens rep a casa. És Diven-
dres Sant, segons ell, el dia més
trist que es viu a Verges, perquè no
hi ha ningú pel carrer, tot és tancat,
tothom descansa, en contraposició
amb la bullícia que tots aquests dies
ha alegrat la vila.

Li demanem que ens faci una cro-
nologia de la seva diàspora i ens
n’expliqui els motius. Ens diu que
la primera vegada que va deixar el
niu tenia dotze anys: havia acabat
el sisè de bàsica i el van enviar a
continuar els estudis a Girona. En-

cara que dormia a casa, considera
aquell període com de veritable
allunyament físic, ja que quan tor-
nava, a les sis de la tarda, de segui-
da es feia fosc. Recorda haver tin-
gut de mestres a Verges «el sen-
yor Boix, la senyoreta Pastoret, la
Carme Vidal, la Llúcia Vilavedra, el
Sr. Anguila...»; no arribà a tenir ni el
senyor Nogué, ni la senyoreta Mag-
da, ni el senyor Juhera, ja que feien
setè i vuitè i van marxar aquell ma-
teix any de l’escola; posteriorment
s’ha relacionat molt amb el fill d’en
Boix, perquè els uneix una gran
amistat des de petits.

Fill únic com és, diu haver tingut
una infantesa com la de qualsevol
altre nen; evoca «el pati del col·legi,
els jocs d’indis i vaquers darrere de
l’escola, als camps de can Gavella».
Quan li demanaven què volia ser de
gran, sempre contestava «jo, mes-
tre»; potser perquè el padrí del seu
pare, l’oncle Enric, molt estimat
pels de casa, n’era a Parets del Va-
llès, ja que ni el pare, pagès d’ofici,
ni la mare, ni tampoc els avis, no li
ho havien insinuat mai. Això sí, son
pare, l’Enric Perich, sempre li deia
que havia d’estudiar idiomes, però
ell els odiava. També li deia: «I
espavila’t a treballar!» Per això a
partir dels tretze o catorze anys
l’envià cada estiu a treballar amb en
Felip Figueres. «Quants records i
que bons!», diu, sospirant.

A Girona mateix va fer magisteri i
història, com el servei militar, on
coincidí amb nois de Sant Jordi, de
Pals i d’altres pobles de la comar-
ca. «En aquella època era habitual
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que ens toqués a prop», ens expli-
ca. «En Mauri Payeró, que és de la
meva quinta, va anar a Sant Cli-
ment... Llavors, com que tenia la
tarda lliure, em vaig matricular
d’anglès en una acadèmia; hi vaig
fer tres cursos.» Qui li havia de dir
que aquella llengua li serviria tant
en el futur...

Es llicencià en història l’any 1993 i
de seguida trobà feina a l’Escola
Vedruna de Girona, on treballà fins
al 2002, quan se n’anà a viure a Ir-
landa. «L’escola era mixta, però el
professorat, tot femení– explica–.
Jo vaig ser el primer home mestre
de la Vedruna de Girona; el dia 1 de
setembre, que començo a treballar,
allò que obres la porta i... aaah!: cin-
quanta dones i jo tot sol! Després
ja n’hi van entrar més, d’homes; ara
n’hi ha ben bé una dotzena. En tinc
molts bons records, d’aquells
anys.» Precisament allà li van pro-
posar de fer classes d’història i...
d’anglès. Curiós, oi? Llavors es va
treure el títol a l’Escola Oficial
d’Idiomes. A la Vedruna tenia una
trentena d’alumnes per classe, en-
tre tretze i setze anys: «qualsevol
que sigui mestre sap què vol dir,
això», ens comenta.

Durant aquest temps, en Narcís viu
uns sis anys a Girona i dos a Flaçà,
fins que el juny del 2002, per mo-
tius de feina de la seva esposa, Pi-
lar Gummà, que és auditora en con-
trol d’aliments de la Comissió Eu-
ropea, es desplaça a Irlanda i de se-
guida troba feina de mestre. Al cap
d’un any canvia a una escola de pri-
mària, més a prop d’on viu, on té

alumnes de tot Europa. Allà hi en-
senya castellà i cultura europea, en
el seu cas hispana, mitjançant mu-
rals, teatre, etc., cosa que aprofita
per a fer país i parlar de Catalunya,
evident-ment, tot això en anglès. El
primer tema que tractà fou la lle-
genda de Sant Jordi, i l’any passat
van fer una obra sobre Picasso,
Gaudí i Cervantes.

«El fet de viure aquí o allà és una
cosa circumstancial; la vida m’ha
portat a residir a l’estranger, ara bé,
Verges és el meu poble», afirma
rotundament.

En Narcís és una persona oberta,
que té molt clars els seus orígens
però se sap adaptar a d’altres in-
drets i cultures: «Més que no pas
trobar-me desplaçat a Irlanda, em

sento lluny d’aquí –es lamenta–,
encara que són dues horetes d’avió
(de Verges a Saragossa, per exem-
ple, ja te n’hi estàs més), però l’avió
et marca una distància... Hem fet
amistat amb gent d’allà, sobretot
amb una gran família, que han vin-
gut a passar uns dies a Verges, i
també, per la feina de la Pilar, amb
anglesos, alemanys, holandesos,
txecs...». No creu en els tòpics:
«Allò que diuen de l’irlandès, que
és tan amable (que sí que és veri-
tat), no és tan cert: hi ha de tot, allà
i arreu, i la imatge típica de la Irlan-
da verda, sí però... no tant», mati-
sa.

El que més troba a faltar és la famí-
lia, els amics i coses que quan un
és aquí no valora. «A vegades pen-

La Processó i els cascs de la Segona Guerra Mundial,
són dues de les passions d’en Narcís

D i à s p o r a



Juliol 200520

ses: Veus?, ara me n’aniria a l’Escala
a fer una pizza, o a la platja... I, és
clar, no ho pots fer –diu amb re-
cança–. El cap de setmana solem
visitar amics o anem a Dublín, que
és a tres quarts d’hora. Precisament
ara, allà, hi ha la Maria Bellapart, que
estudia anglès.»

Fins no fa gaire en Narcís vivia a
Navan, «el poble on va néixer Pier-
ce Brosnan, el famós agent 007»,
comenta, «que és com Torroella o
la Bisbal; ara vivim a Dunderry, que
és com Canet, amb una vintena de
cases; en ple camp, vaja.»

Quant a aficions, li agrada jugar a
futbol (tots el recordem en el Ver-
ges), anar amb bicicleta, escoltar
música clàssica, llegir... «En tinc una
de molt estrambòtica –ens confes-
sa–: col·leccionar cerveses de tot
el món (en té una taula plena) i cas-
cos de la Segona Guerra Mundial
(els veiem penjats a les parets). Si
cada casc pogués parlar, tindria
moltes coses per a explicar... Crec
que aquells fets van canviar radical-
ment la història de la humanitat, de
sud a nord i d’est a oest... Hi ha pro-
blemes que encara s’arrosseguen
d’aleshores ençà, coses que en el
seu moment no es van saber fer
bé i ara les carreguem com un
llast...»

Arribats a aquest punt de la conver-
sa, és inevitable parlar de la proces-
só. En Narcís no va conèixer son
avi, en Pere Perich, però sap que a
casa el tema de la processó es vi-
via intensament. «La primera imat-
ge que en tinc, de molt petit, és la

del pare, el Dijous Sant, agafant el
banyador, que era granatós i negre,
i una tovallola per anar a can Colo-
ma –diu–. Després, quan passava
la Mort, em deien: “És el pare!”.
Més endavant vaig saber que es
posava el banyador a sota de les
malles per saltar.»

En Narcís començà a participar en la
processó fent de Plat de la Cendra.
«En vaig fer dos anys –explica–, i el
primer vaig coincidir amb el pare; ell
portava la dalla, en Josep Casabó la
bandera, en Josep Carreras (en «Ca-
rre») l’altre plat de la cendra, en Jordi
Muntaner el rellotge, i en Mateu Fe-
liu tocava el tabal.» Després va fer
uns dos anys de nen de poble, dos
de banderer petit de les manages, a
partir de catorze anys i fins als vint-i-
cinc, de manaja, i llavors es reincor-
porà al quadre de la Mort, quatre anys
com a Bandera i quatre com a Dalla;
després tornà al grup de manages,

on ha continuat fins avui. «És curiós
–ens diu–: el pare i en Josep Casabó
van saltar junts molt temps, l’un com
a Dalla i l’altre com a Bandera, i jo he
saltat amb el seu fill Tono, però amb
els papers invertits, ell com a Dalla i
jo com a Bandera.» Fa una pausa i
continua: «Precisament aquest és el
pare!... I aquest en Casabó! –assen-
yala el pòster de la paret, aquell pe-
tit, en blanc i negre i el gran punt ver-
mell de fons–. La foto és dels anys
setanta.»

Parlem de la nit en què el vam
enxampar recitant a la Plaça Major:
«No he estudiat mai els textos, però
d’ençà que faig de javelina a
l’escenari en l’escena de Pilat, al-
guna cosa me n’ha quedat.» Espon-
tàniament i amb gran eufòria, ens
declama un parell de versos. Els ulls
se li il·luminen i imposta la veu...
Potser algun dia serà un bon Pilat o
un gran Caifàs. Ara com ara, però,
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està molt content perquè el seu fill,
l’Enric, que té dos anys, dissabte farà
de manaja a la Processó dels Petits.
Ens comenta tot cofoi que una de
les primeres paraules del nen va ser
«manaja»; la deia quan li ensenya-
ven fotos de la processó. Val a dir
que l’endemà de l’entrevista vam
veure l’Enric portant la llança i el casc
al costat de tota aquella menudalla
que són l’orgull i el futur de la nostra
tradició.

«Tinc trenta-nou anys», ens confes-
sa en Narcís, «i dels vuit que he fet
ininterrompudament la processó.
No entenc un any sense poder es-
tar el Dijous Sant a Verges; per Na-
dal, a l’estiu..., mira, tant me faria
no ser-hi, però la Setmana Santa...
això és sagrat! Un mes i mig abans
ja penso “ostres, ara deuen assa-
jar”, i em ve aquell rau-rau... De fet,
aquest any havia de treballar fins
dimecres i em vaig inventar una
excusa per venir abans: que al po-
ble hi feien una cosa molt impor-
tant i volien que els ajudés.» No va
mentir.

La tarda del dia més trist de l’any
segons en Narcís passa alegre-
ment, en una conversa fluida, ple-
na de vivències i rialles. El nostre
home s’autodefineix com a tranquil,
però la vivacitat dels seus ulls i la
gesticulació de les mans acompan-
yant les paraules el delaten com
algú ple d’inquietuds, àvid de co-
neixements... Hem d’anar acabant
i li demanem la seva opinió sobre
PAÍS PETIT. Diu que li agrada que
tinguem una revista pròpia i que
una cosa que li ha fet molta gràcia

QUICO FERRER i MÀRIAM SERRÀ

En Narcís fent d’abanderat de les manages
l’any 1978, amb en Carles Perpinyà de capità
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és que en el darrer número hi ha
una foto de l’any 1922 on surt el
seu avi matern, en Ciset.

A les nostres preguntes malinten-
cionades «creus que durarà gaire
aquesta teva diàspora? i «hi ha pos-
sibilitats d’arrelar a fora?», contesta
que els plans són estar-se a Irlanda
uns quants anys; si en marxessin,
el següent pas (per motius laborals)
seria anar a Brussel·les. «Però
d’intenció d’arrelar a fora no en te-
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nim pas!», salta la Pilar, que acaba
d’arribar amb l’Enric petit i ara li dóna
el sopar. «No –repeteix en Narcís–.
Jo sempre dic que m’agradaria mo-
rir a l’Empordà; vull morir aquí!: sóc
de Verges i em sento molt vergeli-
tà!» Nosaltres li diem que primer s’hi
ha de jubilar, i si pot ser gaudir-ne
molt abans que li arribi la jubilació.
Li ho desitgem de tot cor.




