
Article publicat al 9 Nou divendres 28 d’agost de 2020 en nom dels veïns i veïnes de Vilalleons 

 

En Pere Verdaguer, més conegut com el campaner de Vilalleons, ens ha deixat. Un home humil i 

bondadós que estàvem acostumats a trobar sempre a casa seva, a la plaça d’un poble que ha estimat 

més que ningú, i que recordarem per sempre amb els pantalons ben ensacats i les sabates cordades 

a sobre els turmells, com si visqués a destemps i tingués poques ganes de deixar-se portar pel ritme 

de la vida moderna. 

 

Xerraire, amb dubtes mil i molt poruc, en Pere feina una vida tranquil·la i, a voltes, més aviat 

solitària. No li agradava fer fressa ni molestar, tot i que sí que necessitava la certesa de sentir els 

veïns a prop. Molts estàvem avesats que ens demanés favors, però favors de pa sucat amb oli: 

acompanyar-lo al metge, portar-li EL 9 NOU, resintonitzar-li la televisió perquè no veia el Canal 

Taronja o EL 9 TV… Enganxats com estem a Netflix i les plataformes digitals, ell continuava 

representant el gust per les petites coses, el món de casa, la tria de tot allò que portés el segell de 

proper. No li agradava mullar-se, però igualment sempre se’l tenia en compte i, si eres tu qui el 

necessitava, hi podies comptar sense dubtar. 

 

L’ofici de campaner el portava a les venes, el va heretar del seu pare, i els que l’hem conegut sabem 

que li agradava molt. Demanant-te prudència i discreció, de tant en tant encara et deixava pujar al 

campanar i admirar el nostre petit poble des d’una altra perspectiva, uns metres més a prop del cel. 

Això el feia generós. 

 

Les circumstàncies de la vida t’han fet marxar sol, Pere, però no en el pensament, records ni 

memòria dels teus veïns. Som uns afortunats d’haver-te conegut i que hagis compartit la vida amb 

nosaltres. A reveure, et trobarem a faltar. 

 

Laura Muntadas i 33 firmes més, en nom dels veïns i veïnes de Vilalleons 

 


