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Diàspora

Pere Coll i Torrent

Pere Coll i Torrent va néixer 
el 1954 i era el gran de quatre 
germans, amb en Lluís, la Car-
me i la Queta, fills de la Qui-
meta Torrent i d’en Joan Coll. 
La mare només tenia dos ger-
mans, però el pare en tenia set, 
de manera que la nissaga dels 
Coll de can Parrill és ben estesa 
a Verges. Els dos cognoms, Coll 

i Torrent, es remunten fins als 
primers llibres dels registres de 
la parròquia de Verges.

A casa, al carrer dels Bous, hi 
teníem una botiga de begudes 
i una fàbrica de sifons i gasoses 
que portaven els avis, la mare i 
el seu germà, en Ciset, que tam-
bé repartien per la contrada, fins 
que els hereus no van continuar 

el negoci i el van traspassar. La 
mare va continuar amb la botiga 
de begudes, llet, gelats i gel. Al 
pare, després de la guerra, el van 
destinar a un batalló de treballa-
dors a l’Àfrica, i amb la llei de la 
Memòria Històrica, li van donar 
un reconeixement. Després, quan 
tornà, es va casar amb la mare i 
va treballar molts anys al molí de 

En Pere Coll, en el País Petit núm. 16, publicat el juliol de 2011, ens va regalar un magnífic 
escrit descrivint el carrer dels Bous de la seva infantesa (el carrer del Doctor Marquès i Matas). 
Acabava dient que aquella era una «breu història d’homenatge» a totes les persones que van 
formar part d’aquell univers particular que l’envoltà quan era petit: els veïns –homes i dones 
treballadors–, nens i nenes com ell, negocis, comerços, oficis artesans..., un carrer amb molta 
vida. Aleshores en Pere ens retratà el que ell va anomenar «el meu petit tros de carrer». I ara 
podrem conèixer-lo una mica més a ell, com també els seus orígens, la seva trajectòria formativa 
i professional i la seva pròpia diàspora, que l’ha dut a viure i a treballar fora de Verges, però no 
gaire lluny, a Torroella de Montgrí. 
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can Brusi i també per a en Ma-
tas. Vam ser fills de la postguerra, 
d’aquests de córrer pel carrer tot 
el dia quan venia el bon temps, 
amb els genolls nafrats...

Va començar a anar a estudi a 
tres anys.

L’edat de començar a anar a esco-
la llavors no estava gaire definida, 
hi havia de tot. A mi, a tres anys, 
ja m’hi van voler. Anava amb el 
senyor Puig, primer; després amb 
el senyor Boix, el senyor No-
guer, el senyor Juhera, la senyo-
reta Magda... A deu anys vaig fer 
l’ingrés a l’institut de Figueres i 
el batxillerat elemental per lliu-
re, m’anava a examinar a Girona 
i vaig acabar la revàlida per ob-
tenir el títol. A l’edat de catorze 
anys, amb beca, vaig entrar a la 
Universitat Laboral Francisco 
Franco de Tarragona com a in-
tern. La recordo molt gran; allà 
érem uns dos mil estudiants, re-
partits en sis col·legis, amb bones 
instal·lacions i equipaments. Jo 
hi estudiava formació professio-

nal d’arts gràfiques. Compagina-
va els estudis amb la meva afició 
a cantar formant part d’una coral 
de nois i també d’un grup de folc 
que anàvem a fer bolos pels po-
bles de Tarragona.

En Pere considera que va ser 
bon estudiant i que no va tenir 
dificultats amb els estudis. De 
fet, poder gaudir d’una beca 

implicava anar traient bons re-
sultats acadèmics per poder-la 
mantenir.

Després de la formació professi-
onal, vaig seguir amb el «preu» i 
el COU. Vaig tenir un professor 
a Tarragona que em va despertar 
l’interès i el gust per la física, de 
manera que vaig iniciar la car-
rera de físiques, el primer any a 
Girona i després a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, també 
becat. Mentre estudiava a Giro-
na, vaig tornar a viure a Verges, 
i després en un pis a Cerdanyola. 
Va ser per aquesta època, a par-
tir del COU, que vam començar 
la relació amb la meva dona, la 
Maria Dolors. Durant les vacan-
ces de Nadal, Setmana Santa i 
a l’estiu, venia al poble sempre 
que podia. A l’estiu treballava a 
l’Estartit de recepcionista, a La 
Masia, i també collint pomes al 
Mas Badia. Vaig acabar la carrera 
en cinc anys, i després em va to-
car complir amb el servei militar, 

Diàspora

Sopa de Verges, 1962. Famílies Coll-Torrent i Ferrer-Iglesias

De ben jove, fent de jueu a la Processó
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destinat a les Canàries.

Repassem ara la trajectòria 
professional d’en Pere.

Vaig treballar cinc anys a Bar-
celona de professor d’EGB al 
Col·legi Verge Aldama (era el 
nom de la propietària). Després 
de casar-nos, l’any 1981, amb 
la Maria Dolors vam anar a viu-
re a Barcelona, i allà va néixer 
la nostra filla gran, la Mariona. 
Més tard vaig trobar feina aquí, a 
l’ENPLATER, i vam venir a viu-
re a Torroella, on va néixer l’altra 

filla, la Laia. I aquí ens hem que-
dat. He tingut diferents càrrecs 
a l’empresa i actualment hi estic 
de director d’Enginyeria, Recur-
sos i Desenvolupament. La meva 
dona treballa també a Torroella, 
a la Panini, i pel que fa a les no-
ies, la Mariona és dissenyadora 
d’interiors i la Laia exerceix de 
psicopedagoga en un centre de 
trastorns alimentaris.

En Pere compagina la vida pro-
fessional amb la familiar i tam-
bé amb les seves aficions. Ens 
diu que li agrada la política i 
també la música. Viatja sovint 
per motius de feina. Formava 
part del Cor Anselm Viola de 
Torroella, i durant un temps 
en va ser el president. També 
és soci de Joventuts Musicals. 
Parlem d’allò que li agrada fer 
en el temps lliure, repassem tot 
de fotos de joventut, anècdotes 
i records de quan era petit.

Aquesta és una foto de la Proces-
só dels Petits, passant pel carrer 
Ample –ens comenta, tot anome-
nant els qui hi surten–. Del meu 
record, diria que n’he fet gairebé 
sempre, de la Processó, a la dels 

petits i a la dels grans. Amb en 
Mateu Feliu («Dimes») vaig fer 
de la Mort uns quatre anys, del 
Platet que anava per la dreta, per 
passar per davant de casa quan 
encara la Processó circulava pel 
carrer dels Bous. I recordo es-
pecialment la primera vegada 
que vaig intervenir en l’escena 
del Ram, just l’any en què es va 
introduir aquest quadre. Érem 
molt pocs, res a veure amb ara. 

Diàspora
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També vaig fer un quant temps 
de manaja i després de jueu de 
carrer, anant pujant de gradua-
ció, a l’Assotament i finalment al 
Sanedrí. Ha anat canviant molt 
tot, amb el temps. A la Sopa tam-
bé hi he vingut sempre que m’ha 
estat possible. Un any ens vam 
disfressar de gitanos, amb tartana 
i burro, amb en Jaume Ribes, la 
Pili Mir, en Martí Guixeras,... 

I continuem mirant i comen-
tant fotografies: de la família, 
de l’escola, amb els amics...

Aquí estàvem amb en Tate, mos-
sèn Josep Maria Castellà, que va 
venir quan tenia divuit o vint 
anys a ajudar a la parròquia per 
treballar amb el jovent. Ens duia 
a fer sortides, excursions i cam-
paments. Aquí érem al pantà 
de Susqueda, amb tota la colla, 
quan s’estava construint; aquí a 
la platja d’Empúries, al castell de 
Foixà... Aquestes són d’una mena 
de competició que en deien el 
Dia de l’Escolà, al seminari. Aquí 
som al riu, a l’estiu: hi anàvem 
sovint, quan ja sabíem nedar; en 
començàvem a aprendre al rec de 

l’Estany, després al rec del Molí 
i finalment al riu; hi fèiem caba-
nes, teníem les nostres «guerres» 
entre bàndols, hi passàvem tar-
des senceres, sense cap adult, tots 
sols, fumant d’amagat,... També 
entràvem a les cases on no vivia 
ningú, com a can Punton, amb 
llanternes..., fins i tot ens hi va 
venir a buscar la Guàrdia Civil!

I la nostra conversa es va per-
dent en records i petits detalls, 
entre les fotografies escampa-
des damunt la taula del men-
jador de casa seva, a Torroella, 
parlant de la crisi, la recupera-
ció econòmica, del dret a deci-
dir, de la Processó i dels jueus, 
recordant batalletes amb el seu 
amic Quico... I damunt un mo-
ble, presidint la sala d’estar, 
s’hi poden veure sifons, sifons 
on hi ha gravat «LUIS TOR-
RENT, VERGES». I és que en 
Pere Coll, per als de Verges, és 
i serà en Pere Torrent, amb tots 
els respectes pels Coll de can 
Parrill.

ALBERT CASABÓ (text)
ÀLBUM FAMILIAR I 
QUICO FERRER (fotos)

Diàspora

Al pantà de Susqueda, amb en Kiko Figueras i en Joan Bou


