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Joan Haro i Perich

Joan Haro és d’aquells vergelitans 

recalcitrants que fa més de quaranta 

anys que viu fora del poble però que 

mai no ha deixat de venir i cultivar 

les seves arrels i les seves amistats. Va 

néixer a la casa familiar del carrer del 

Migdia, i ara el trobareu tot sovint en 

una casa moderna a la urbanització 

dels Horts d’en Cuero, quan no és a 

futbol, al cafè o a passejar pels carrers 

de fora vila. És home de paraula fàcil; 

per això l’entrevista esdevé pràctica-

ment un monòleg, on en Joan va des-

granant les vivències dels seus setanta 

anys.

Sóc fill d’en Benet Haro i de la Teresa 
Perich. Vaig néixer en una família hu-
mil, dels carrers de Defora. El pare feia 
de pagès i la mare portava l’hort, a més 

de fer les feines de casa. Els meus pri-
mers records d’infantesa i d’adolescèn-
cia van lligats gairebé sempre a l’escola. 
A mi m’agradava molt anar a l’escola i 
sempre he tingut una immensa devoció 
pels meus mestres. Sigui dit de passada 
que han estat tots uns docents excel-
lents i encara millors persones fora de 
les aules. Recordo que, quan encara era 
petit, el senyor Farré va guiar els passos 
que havien de fer els meus pares en tot 
un embolic de papers familiars i que, de 
gran vaig, veure que sempre i en tot els 
havia aconsellat la mar de bé i amb un 
respecte i una comprensió excepcionals.

Parlem del bon funcionament de l’es-

cola de Verges i dels seus mestres, que, 

a part de l’enorme quantitat d’hores 

que es passaven a les aules, encara 

tenien temps d’encarregar-se de les 

jubilacions de la gent gran, d’asses-

sorar-los en la dificultat de qualsevol 

tràmit administratiu, etc. En Joan 

personalitza aquesta dedicació en els 

primers passos dels estudis d’idiomes, 

que van marcar per sempre la seva 

vida.

Vaig començar a estudiar anglès amb el 
senyor Nogué i de seguida vaig veure 
que això dels idiomes era una cosa molt 
interessant. Els veia útils, però sobretot 
m’agradaven; de manera que, a part de 
l’anglès, em vaig apuntar a francès amb 
l’Elies, el pare d’en Tonet Montaner i 
avi d’en Toni i en Jordi, de qui guardo 
un gran record. De bon començament 
érem un grup deu o dotze, que vàrem 
començar les classes amb molta il·lusió, 
però al cap de poc temps ja només en 
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quedàvem quatre o cinc, i al final només 
l’Elies i jo; però tot i això no vaig deixar 
d’anar-hi. Recordo que em feia escoltar 
la ràdio en francès i que em preguntava 
si ho entenia. Jo li deia que sí, mig aver-
gonyit, encara que al principi no entenia 
gaire res.

El temps d’escola es va acabar, i en 

Joan no va anar a estudiar a fora de 

Verges. Havia fet els estudis de comerç 

i de seguida que va poder va començar 

a treballar.

Sí, vaig començar a treballar, però no 
vaig deixar mai els idiomes. Quan el se-
nyor Nogué em va dir que si volia seguir 
hauria d’anar a fora, com que això no 
era possible, vaig decidir de continuar 
pel meu compte. I a fe que ho vaig fer! 
Cada dia, fins i tot el dissabte i algun 
diumenge, hi dedicava unes tres hores...; 
per a mi era sagrat.

Treballava d’administratiu al molí, i 
l’horari que feia em permetia aques-
ta dedicació sense que se’n ressentís la 
meva vida normal. D’aquell temps re-
cordo també amb afecte l’Antònia de la 
Central, veïna de la feina, que sempre 
que em veia pel molí tenia un moment 
per a animar-me a seguir estudis de bat-
xillerat, encara que havia de ser fora del 

poble i no m’ho vaig poder permetre. 
Eren els anys d’adolescència i joventut, 
els que et marquen per sempre: d’aquí 
surten les experiències i els amics que 
aniran amb tu tota la vida. Perquè us 
situeu i sense voler dir-los a tots –per-
què segur que me’n deixaria algun i em 
sabria greu–, són de la meva colla, en 
Gifre, en Mateu, en Jhonys , en Narcís 
Llach (en pau descansi), en Josep Mont 
del mas Duran, en Josep Ruart, en Mar-
tí Vila, en Ramon Carolà, en Lluís Casa-
bó, etcètera. A la foto del meu casament 
n’hi veureu alguns.

Precisament en Narcís havia mort el 

mateix dia de l’entrevista, i en Joan 

se’n sentia ben afectat; però deixem 

Verges i la colla, perquè un cop acabat 

el servei comença la diàspora del nos-

tre protagonista.

Era el moment de decidir. Jo veia que 
al molí mai no podria dedicar-me a allò 
que més m’agradava i que m’havia costat 
tant temps i tants esforços: els idiomes. 
Així, doncs, vaig carregar-me d’il·lusió i 
cap a Barcelona hi falta gent! Tot primer 
vaig fer algunes feines que no tenien 
gaire a veure amb els idiomes, però jo 
continuava formant-me per estar a punt 
quan arribés la meva oportunitat. Vaig 

començar alemany en una acadèmia, 
però la vaig deixar ben aviat i vaig 
tornar a la formació autodidacta. Anar 
a l’acadèmia era una pèrdua de temps, 
perquè els qui hi anaven, realment no 
estaven mai per la feina i tots perdíem 
bastant el temps. A casa feia servir el 
mètode Assimil, que considero que era 
un sistema molt bo i, com que ja hi 
estava acostumat, el progrés i els resultats 
eren millors que a l’acadèmia.

I l’oportunitat va arribar. Vaig entrar a 
l’empresa metal·lúrgica AUSTINOX, 
SA com a responsable d’exportació. Era 
l’any 1970. Al cap d’un temps vaig anar 
a treballar a BRA, que era una marca 
molt de moda en aquells anys perquè 
feien els serveis de taula i les bateries de 
cuina més venuts del mercat. He canviat 
algunes vegades més d’empresa, perquè 
el món de la indústria és molt canviant 
i sempre has de saber on situar-te; fins 
i tot d’algunes on havia treballat i que 
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semblaven indestructibles, a hores d’ara 
ja només en queda el record de les fra-
ses publicitàries que omplien les ràdios 
i la «tele» del seu moment de fama. De 
totes, però, m’estimo especialment la fir-
ma VFA EXPRES, d’hostaleria en gene-
ral, la qual va ser líder d’exportació del 
sector durant quatre o cinc anys.

Tot i la feina, mai no vaig deixar d’es-
tudiar altres llengües: italià, portuguès, 
rus. Un total de vint anys dedicats al que 
més m’apassionava: aprendre idiomes. I 
totes dues coses m’han permès de viatjar 
per tot el món. He estat en països dels 
cinc continents, naturalment en alguns 
més que en d’altres. 

Les coses li van bé a nivell laboral, 

però en l’àmbit personal no es queda 

enrere. Fixa la residència a Barcelona, 

on avui continua vivint amb una fa-

mília cada cop més extensa.

Vaig conèixer la Josefina, la meva dona, 
a la cua d’entrada d’un ball on havia 
anat precisament amb en Narcís Llach. 
Ens vam casar i hem tingut tres fills, dos 

dels quals ens han donat ja els quatre 
néts que tenim. Ara la nostra vida està 
molt lligada als petits: fem d’avis, que 
és la nostra obligació i el que ens omple 
més actualment. Això és el que em lliga 
més a Barcelona, perquè quan més gran 
et fas més t’enyores del teu poble i de les 
teves arrels. Deu ser allò que diu Lluís 
Llach en el Verges 50; el començament i 
el final tenen tendència a tocar-se, però 
de moment només venim quan les obli-
gacions de la família ho permeten. Als 
fills els agrada de venir, però és clar, tots 
ja tenen la vida muntada a Barcelona i 
les anades i vingudes són sempre espo-
ràdiques.

Venir a Verges tot sovint, però vivint a 

fora, et deu haver donat una perspec-

tiva dels canvis que ha tingut la nostra 

vila al llarg dels anys: la Processó, la 

Sopa, el futbol..., i sobretot l’aspecte 

que Verges dóna al qui ve de fora.

Jo m’estimo molt Verges i segurament 
les meves opinions seran esbiaixades, 

però penso que, en general, Verges és un 
poble amb molta importància i molt de 
prestigi, molt més del que per les seves 
dimensions li pertoca. A mi m’agrada 
molt anar a futbol, i, encara que juguem 
en les últimes categories, aquest any pu-
jarem, segur! 

De la Sopa no en puc gaudir gaire, però 
s’ha de continuar fent sigui com sigui: 
és una tradició entranyable i de les que 
donen singularitat al poble. 

La Processó és un tema a part. Penso que 
s’ha sabut adaptar al temps i mantenir-se 
viva i estimada per totes les generacions 
de vergelitans que l’han viscuda. Sóc un 
gran admirador de la persona i, sobre-
tot, de l’obra de Carles Perpinyà. Va ser 
un home que va viure intensament per 
a la Processó i per a altres activitats del 
poble. A més, tenia una gran capacitat 
d’elaborar i portar a la pràctica les seves 
idees i un caràcter fort per a seduir la 
majoria del poble en les seves il·lusions. 
És cert que hi hagué gent que no el van 
entendre o que creien que manava mas-

Els amics de Verges al casament d’en Joan
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sa; però jo sóc del criteri que tot el que 
se li pugui criticar són virtuts en lloc de 
defectes, perquè res no s’aconsegueix 
sense esforç, tenacitat i il·lusió. Dels 
darrers anys m’agraden molt els retocs 
d’en Lluís Llach, sobretot pel que fa a 
la incorporació de músiques i a la cura 
que es té en la il·luminació i en l’esceno-
grafia en general. La Processó és un tret 
identitari del qual ens podem sentir tots 
molt cofois.

Respecte a la imatge que dóna el poble 
al visitant, és indubtable que, si compa-
rem l’aspecte que tenia quan vaig mar-
xar amb el que té ara, la cosa ha millorat 
molt; però això no vol dir que m’acabi 
d’agradar. Considero que s’ha fet molt 
a la vila, però fora vila la cosa ja no pin-
ta tan bé. Sé que els ajuntaments de les 
darreres dècades han tingut per norma 
no estirar més el braç que la màniga, i 
el que té de bo això ho té de dolent en 
l’aspecte que ofereix el poble, sobretot 

els voltants. Els camins són plens de 
clots i, quan hi passes amb la bicicleta, 
has de vigilar de no trencar-te la crisma. 
Si ve algun cotxe o algun tractor, ja cal 
que t’arraconis, perquè et deixen brut i 
polsós de dalt a baix. Us imagineu, per 
exemple, que la Mota fos zona de via-
nants i que estigués ben endreçada de 

dalt a baix: un paviment ben fet perquè 
la gent hi pogués passejar amb comodi-
tat i seguretat, sense camions ni cotxes 
que t’espanten i t’embruten per no ha-
ver de voltar per les quatre carreteres? En 
fi, queda feina per fer, i ara potser no és 
el millor moment per a fer-la. Llàstima!

Potser sí que té raó, en Joan, que quan 

ens fem grans les arrels tiren cada cop 

més a fons cap a la terra. Quan parlava 

de Verges i sobretot del futbol, veia en 

la seva cara les faccions familiars d’en 

Benet Haro, el seu pare, apassionat 

del CF Verges i encarregat de marcar 

el camp i tenir-ho tot a punt per als 

dies de partit. Sense fer soroll, com ell, 

però posant el granet de sorra per a 

anar construint un poble cada vegada 

més bonic i més humà. 

JORDI ROCA (TEXT)

ÀLBUM FAMILIAR, LLORENÇ 

CANSELL i JORDI ROCA (FOTOS)

En Joan, al portal de la casa paterna

Els antics col·legis, lloc dels records més agradables de la infantesa d’en Joan




