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Als nostres fills i néts, i a tots els que també han estimat la Gemma

No frisis pel que has perdut, tot:
gaudeix del que t’ha deixat, que és molt.
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PRESENTACIÓ

Estimats fills:
El mateix dia que vam enterrar la vostra mare, quan en José Ángel sortia
amb la Roser cap a Madrid, em va dir: «Miquel, tendrías que hacer un libro
sobre Gemma». En aquell moment vaig tenir la sensació que potser la cerimònia de l’enterrament l’havia commogut i volia conèixer més de la
Gemma. Ara m’adono que va ser un suggeriment afortunat, sense el qual
no hauria escrit les pàgines que teniu a les mans, que m’ha permès aprendre
més sobre la vostra mare, sobretot sobre com era abans que ens coneguéssim, i que m’ha fet viure aquests tres anys darrers molt a prop d’ella mentre
recopilava tota la informació...
Vaig començar el llibre pel capítol 3, «Les estades a l’estranger». Tenia
tota la informació que ella havia deixat escrita però, com que jo no l’havia
llegit mai, em va impressionar tot el que havia fet. Aquella noieta innocent,
que havia conegut i havia començat a estimar estant a Madrid, duia una
experiència acumulada increïble, que jo ni tan sols havia intuït. El capítol
4, «Els primers anys junts», era senzill d’elaborar perquè l’havíem viscut
plegats. La part central del llibre, el capítol 5, «La impremta», va implicar
molt de temps d’elaboració perquè la informació arxivada s’havia d’analitzar i treballar per fer-la més entenedora amb resums i taules. Es tracta
d’una informació sobre la impremta i l’empresa que ella va anar creant,
dels anys cinquanta fins a l’actualitat. N’estic satisfet.
«Paper de Música», el capítol 8, va ser d’escriptura més àgil perquè
estava tot recollit en el llibre dels vint anys. Es va tractar de fer-ne una
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síntesi. La «Infantesa i adolescència», el segon capítol, ha quedat menys
documentat, tot i l’ajuda d’algunes amigues seves. El capítol 6, «La família»,
el vaig dissenyar i escriure força de pressa, aprofitant el temps de confinament per la Covid-19. Com que tenim tantes fotografies, «només» vaig
haver de seleccionar-les per fer un relat de com us havíeu anat fent grans,
fins a arribar a la realització de les vostres carreres. La darrera part és la
dels néts, els vostres fills, i la trobo molt emotiva.
Em faltaven tres capítols per acabar l’esquema que m’havia proposat
d’inici: el «Comiat», els «Viatges» que havíem fet amb la vostra mare i un
darrer capítol sobre «La malaltia», amb el propòsit de mostrar el seu comportament exemplar, però això ja ho heu viscut vosaltres mateixos... El
capítol 7, «Viatges», el vaig enllestir molt de pressa: potser no hauria calgut
però em recava no donar compte d’on havíem anat junts.
El primer capítol, «Comiat», és l’últim que vaig escriure. I sabia des del
principi que aniria al davant, de manera que es llegeix com un “descobriment”: la lectura va des de les condolences, que encara em commouen
fortament, fins al descobriment de tota la trajectòria de la seva vida.
He demanat a diversos amics, que la van tractar en relació amb la
impremta, el Paper de Música i la malaltia, que ens aportessin un testimoni
del seu tarannà, que nosaltres coneixíem menys o gens. Tot m’ha permès
comprendre com va ser estimada, admirada i respectada. D’aquí que uns
papers que havien de ser només per a vosaltres, fills i néts, hagin acabat
prenent la forma d’un llibre que moltes persones que l’han estimat i apreciat voldran llegir.
Agraeixo l’ajuda de tothom que hi ha col·laborat al llarg de la redacció
i la composició del llibre. En primer lloc, a tots els que han volgut escriure
una pàgina per destacar una part de la seva personalitat, que són, seguint
l’ordre de paginació: Josep M. Ferrer, Isabel Martí, Pere Prat i Jordi
Raventós, del món de l’edició; Assumpta Mateu, Albert Gumí, Queralt
Roca, Joan Vives i Montse Pratdesaba, de l’àmbit de la cultura; Eudald
Carbonell, en col·laboracions; i Antoni Escudero, Jordi López-Alert i Enric
Falo, sobre els últims mesos.
A les seves amigues d’infantesa: M. Teresa Prats, M. Teresa Marí,
Monserrat Valls i Neus Bartrolí.
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A les persones que han llegit un o diversos capítols del llibre abans que
fos una realitat: Henar Morera, Josep M. Ferrer, Albert Gumí, Montse
Pratdesaba, Pep Vallès, Neus Bartrolí, Enric Falo, M. LluïsaVinyals, Josep
M. Muntané...
Agraeixo a l’amiga Montse Corral el disseny de les portadetes i del
començament de cada capítol. I a Lídia Estany, d’iScriptat, que hagi volgut
revisar-me, graciosament, la composició de la tripa que vaig anar preparant.
Em fa una il·lusió especial que Enric Satué hagi volgut dissenyar la
coberta del llibre, tan impressionant. Ella se’n sentiria afalagada.
Marga Humanes, sempre amb alegre disposició, m’ha estimulat per
avançar pàgina rere pàgina i m’ha ajudat a recuperar retalls, a decidir la
disposició de fotografies i textos, i a corregir les proves.
Em doldria haver-me oblidat d’algú perquè he estat molt acompanyat.
Gràcies a tothom.
Capellades, gener del 2021
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Per a mi el més important és el text

COMIAT

COMIAT

La cerimònia de comiat de la Gemma va ser molt
emotiva. Amics i amigues nostres m’han destacat com en van quedar, d’impressionats, com poques vegades havien viscut.
Com ha deixat escrit Maria Bohigas, a qui la Gemma tenia molt d’afecte:
«Tots [uns llibres], hauran sortit de la impremta dirigida per Gemma Romanyà
Valls. Ahir dimecres, 7 de març del 2018, la vam enterrar a Capellades. Va ser
un veritable comiat. Impressionava, més que l’església plena de gom a gom,
l’agudesa del dol sentit per tots els que l’havien tractada: qui no en sabés res
sortia d’aquella cerimònia convençut que el pas d’aquella dona per la terra ha
deixat rastre. Us copio la darrera frase que va voler deixar impresa, en el recordatori que ella mateixa va preparar pocs dies abans de morir: “Per mi el més
important és el text”. Que la seva llavor s’escampi entre totes les dones que
avui –8 de març– es manifesten».
Un altre editor, Rafael Català, també amic, va dir: «Ha estat un acte de
comiat colpidor i emotiu. Culte i patriòtic en la mesura justa, com sempre
que es tractava de la Gemma».
En aquest primer capítol del llibre he volgut recollir els textos que es van
llegir durant la cerimònia, una selecció de les manifestacions de condol que
vam rebre i alguns dels articles que van sortir publicats als mitjans de comunicació. Són un compendi del que va ser la seva vida, ben plena!
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LA CERIMÒNIA DE COMIAT

Fotografia cedida per Pere Brunet

Fotografia cedida per Pere Brunet

A la cerimònia hi van participar els músics Assumpta Mateu, Francisco Poyato,
Albert Gumí i Joan Casals, que van acompanyar-nos en el recolliment.
L’Assumpta va llegir el Cant espiritual de Joan Maragall, com la Gemma li
havia demanat; després del sermó de mossèn Cisco Pausas, tan esplèndid, hi
vam intervenir: jo mateix en primer lloc; després, l’Assumpta Mateu que va
llegir un text preparat per l’Elisenda, que no va poder llegir ella mateixa;
Joana Baliellas va llegir un text que jo li havia demanat que preparés; l’Albert
Gumí es va referir a l’aportació de la Gemma en el món de la música; la
Maria Lluïsa Vinyals va llegir un text en nom de tot el comitè del Cinefòrum;
i la Josepa Ribera va llegir-nos una poesia que li dedicava. També es va llegir
un escrit de mossèn Adolf Pujol.
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Fotografia cedida per Pere Brunet

Joan Casals a l’orgue; Albert Gumí i Assumpta Mateu,
preparant les seves actuacions.
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L’Assumpta Mateu va llegir, per voluntat de la Gemma, el Cant espiritual
de Joan Maragall (excepte l’estrofa final).
Cant espiritual
Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre,
què més ens podeu dar en una altra vida?
Per ’xò estic tan gelós dels ulls, i el rostre,
i el cos que m’heu donat, Senyor, i el cor
que s’hi mou sempre... i temo tant la mort!
¿Amb quins altres sentits me’l fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits l’eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.
Aquell que a cap moment li digué «Atura’t»,
sinó al mateix que li dugué la mort,
jo no l’entenc, Senyor; jo, que voldria
aturar tants moments de cada dia
per fé’ls eterns a dintre del meu cor!...
O és que aquest «fer etern» és ja la mort?
Mes llavores, la vida, què seria?
¿Fóra només l’ombra del temps que passa,
i la il·lusió del lluny i de l’aprop,
i el compte de lo molt, i el poc, i el massa,
enganyador, perquè ja tot ho és tot?
Tant se val! Aquest món, sia com sia,
tan divers, tan extens, tan temporal;
aquesta terra, amb tot lo que s’hi cria,
és ma pàtria, Senyor: ¿i no podria
esser també una pàtria celestial?
Home só i és humana ma mesura
per tot quant puga creure i esperar:
si ma fe i ma esperança aquí s’atura,
me’n fareu una culpa més enllà?
Més enllà veig el cel i les estrelles,
i encara allí voldria esser-hi hom:
si heu fet les coses a mos ulls tan belles,
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles,
per què aclucà’ls cercant un altre com?
Si per mi com aquest no n’hi haurà cap!
Ja ho sé que sou, Senyor; pro on sou, qui ho sap?
Tot lo que veig se vos assembla en mi...
Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí.
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Assumpta Mateu i Francisco Poyato

Lectura de Charles Péguy (llegida per Pep Vallès)
La mort no és res: tan sols estic a la sala del costat.
Jo sóc jo, vosaltres sou vosaltres.
El que jo era per a vosaltres, ho seré sempre.
Doneu-me el nom que sempre m’heu donat.
Parleu-me com sempre ho heu fet. No feu servir un to diferent.
No prengueu un to solemne o trist.
Continueu rient d’allò que ens feia riure junts.
Pregueu, somrieu, penseu en mi.
Que el meu nom sigui pronunciat a casa
com sempre ho ha estat,
sense èmfasi de cap mena, sense cap marca d’ombra!
La vida significa el mateix que sempre ha significat.
Ella és sempre el que ha estat. El fil no s’ha tallat.
¿Per què hauria d’estar fora del vostre pensament
només perquè estic fora de la vostra vida?
Us espero. No estic pas lluny, tan sols a l’altra banda...
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Les paraules de mossèn Cisco Pausas
Un nen i el seu pare estaven caminant per les muntanyes. De sobte, el fill va caure, es va fer mal i crida: «Aaah!» Però per a sorpresa seva va sentir una veu
repetint en algun lloc de la muntanya: «Aaah!» Amb curiositat, el nen pregunta:
«Qui hi ha aquí?» Rep com a resposta: «Qui hi ha aquí?» Ja enfadat, el nen crida:
«Covard!» I rep de resposta: «Covard!» El nen mira el seu pare i, intrigat, li pregunta: «Què passa?» El pare somriu i li diu: «Fill meu, estigues atent». Llavors el
pare crida a la muntanya: «T’admiro». I la veu respon: «T’admiro». De nou,
l’home crida: «Ets un campió!» I la veu respon: «Ets un campió». El nen està
astorat, però no entén res. Després, el pare li explica: «La gent l’anomena ressò,
eco, però en realitat és la vida. Et retorna tot el que dius o fas».
La nostra vida és reflex del nostre actuar. Més tard o més d’hora, es recull el
que se sembra. Si vull més amor en el món, sóc jo qui l’ha de sembrar. Si desitjo
pau, l’he de donar a cadascú. Si vols rebre atencions i somriures, has de ser atent
i somriure. La vida em retornarà el que he donat, com el ressò, com l’eco. «Posa
amor on no hi ha amor i trauràs amor», deia sant Joan de la Creu.
Amb l’acte d’avui acomiadem la Gemma, una dona, una mare i una esposa
feta a si mateixa per la vida i les circumstàncies que li han tocat viure i que l’han
refermat en el seu caràcter. Emprenedora i empresària. Tirant endavant, de jove
i per la mort sobtada del seu germà Joan, l’empresa familiar. Alguns membres de
la família, en el seu nom, explicaran les seves vivències, i uns testimonis també
constataran les afeccions de la Gemma i la seva afició al cinema i a la música,
fent-la creadora i innovadora. Per no repetir-nos, jo em voldria aturar mirant el
recordatori que s’ha repartit i el seu contingut.
1. El dibuix de la portada, un llibre obert i un arbre arrelat que emergeix
La Roser dijous passat em va trucar per dir-me que la seva mare volia parlar
amb mi. Eren els darrers moments i ella n’era conscient i transmetia una serenor
que impressionava. Va voler preparar la cerimònia, l’acte d’avui. Vam parlar del
recordatori. No li acabava d’agradar el dibuix d’un colom. Al final, la família va
optar per un regal que li va portar el Jordi López-Alert, el dibuix d’un llibre
obert i un arbre arrelat, i és el que han posat. Faig la meva interpretació a partir
del dibuix ja emmarcat. S’ha de ser i viure el que s’és. Ser en l’arrel com l’arbre.
La Gemma ha plantat l’arbre de la seva vida, en l’empresa i impremta dels llibres,
i ha anat arrelant la seva personalitat.
Si una persona és realment persona, vivint feliç, somrient en la seva feina, els
altres se’n beneficien. La vida de la Gemma ha volgut ser un arbre ben arrelat i
aixoplugador.

24

Fotografia cedida per Pere Brunet

Però ella va deixar escrita la frase que hi ha en el dibuix: «Per mi el més
important és el text». I aquest és el segon punt.
2. El «Cant espiritual» del poeta Joan Maragall
La seva primera intenció era gravar-lo amb la seva pròpia veu perquè l’escoltéssim avui. Més tard no s’hi va veure amb cor. Però me’l va recitar sanglotant, i
ens aturàvem en les frases més colpidores. Una vivència impressionant. La seva
serenor... i, com amb el poema, ella s’hi identificava.
Maragall va escriure el «Cant espiritual» l’any 1910. Al final de la seva vida,
quan tenia la mort a prop. És intimista i transcendental pel to que adopta i per
les inquietuds que planteja. I la Gemma s’aturava en un dubte molt humà i
sobre el qual vam reflexionar. «Ja ho sé, que sou, Senyor, però on sou? Qui ho
sap». I m’ho anava repetint. Però jo veia que amb la serenor d’aquells moments
estava en bones mans. Li feia veure el dubte de tota persona humana i l’esperança.
I ella això ho entenia.
Per això m’ha agradat llegir aquest text evangèlic, la mort impressionant de
Crist i la pregunta qüestionant a Maria Magdalena: «Dona, per què plores?» La
mateixa qüestió que la Gemma va posar, com ens explicarà l’Elisenda, quan ella
la va veure plorant. «Per què plores, criatura? Amunt i crits!»
Que aquestes paraules siguin esperança per a tots nosaltres. L’exemple
emprenedor de l’esperança i de continuar la vida amb el coratge i l’empenta que
la Gemma ha tingut.
I voldria acabar amb aquelles paraules del bisbe Pere Casaldàliga qüestionant-se: «Què passarà, què ens passarà? Com serà el final?» I deia: «Al final de la
vida em diran: “Has viscut? Has estimat?” I jo, sense dir res, obriré el cor ple de
noms».
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Les meves paraules
Tan bon punt vaig saber la gravetat de la seva malaltia, vaig anar preparant un
discurs de comiat, dedicant-hi tot el temps que viatjava amb cotxe. Quan ja
s’acostava el final, em vaig posar a escriure’l i el vaig llegir a la Marga. Mentre ho
feia, se’m trencava la veu. Ella em va aconsellar que el fes llegir. Però al mateix
dia del comiat el vaig recitar, tot sol, un parell de vegades, com jo mateix recomanava als meus alumnes que ho fessin, i així vaig poder-lo llegir fins al final.
Reina, llegiré les paraules que et vaig dir que preparava, però que no vas tenir
temps de corregir-me, com havies fet sempre amb tots els meus treballs.
També et vull dir que t’han dedicat molts escrits, publicats en diversos mitjans,
molt bonics, parlant de tu i del llegat que ens has deixat. Et quedaries impressionada de veure com se t’ha estimat!
Moltes gràcies a tots els que sou aquí, i a tantes persones que també haurien
volgut venir i que no han pogut ser-hi per diversos motius.
La Gemma ha estat una dona forta, molt valenta, amb caràcter, com sabeu
tots els que l’heu tractada. També ha estat una gran treballadora: em deia que se
sentia afortunada de tenir aquest do.
Però ha tingut una altra sort, que ha estimat molt. Ha estimat molt:
1. En primer lloc a la seva família, començant pel seu germà Joan, que va perdre
quan ella tenia només 28 anys. Nosaltres vam tenir la sort que la Rosalina, la
nostra cunyada, el va cuidar excepcionalment bé, i la Gemma només l’anava a
veure per estar amb ell. Com ha fet la mateixa Rosalina amb ella i amb tots
nosaltres, que tant ens ha acompanyat i ajudat en tota aquesta travessia.
2. Al seu altre germà, en Josep, a qui sí que va cuidar directament: cada dia, quan
tornava de la impremta per esmorzar, a les 8 del matí, pujava a la seva habitació
per controlar-li la insulina, sempre amb l’esglai de trobar-lo inconscient –com
va passar diverses vegades...
3. Amb la seva mare, que va viure amb nosaltres els darrers anys de la seva vida,
no ho va tenir tan difícil...
4. També va estimar i lluitar molt pels nostres fills. En aquest cas, però, com
havíem comentat tots dos diverses vegades, ens hem sentit orgullosos i satisfets
d’haver-los vist amb salut, amb bona feina i ben acompanyats.
5. Des de sempre, ha estimat molt la nostra llengua, i totes les llengües d’una
manera general –tenia molta facilitat per aprendre’n–: la musicalitat de l’italià
–recordava amb emoció la primera vegada que va sentir pronunciar el seu nom
per una noia italiana, essent a Suïssa–, el francès i la seva gramàtica, la dicció de
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l’«anglès de la Reina», la bona dicció del castellà –patia quan el sentia pronunciar
malament a la televisió i gaudia sentint algun polític que parlava bé, no pel que deia,
sinó només per la manera com ho deia. Tant com la llengua, ha estimat molt el
nostre país, i se n’ha anat sabent que havíem guanyat, que en tindrem un de nou...
Tot i que ella no se’n creia gaire, jo penso que la seva actuació com a empresària ha estat remarcable: ja des del començament, quan, amb 28 anys, va tenir la
valentia de continuar el que tot just acabava de començar el seu germà, una
empresa amb 8 treballadors i amb uns crèdits elevats per la maquinària acabada
d’estrenar. Ella va considerar que era un deure amb els treballadors tirar l’empresa
endavant, quan, tenint en compte la nostra posició personal de llavors, ho podíem
haver deixat córrer.
En uns moments en què la situació econòmica del país no era brillant, va ser
capaç no tans sols de superar aquella conjuntura difícil, sinó també de fer créixer
notablement l’empresa. De manera que penso que es convertí en un referent
dins del sector de la producció de llibres, on tothom l’ha respectada, molt sovint
l’han admirada, i molts dels seus clients i proveïdors li han tingut afecte. Recollia
el fruit del seu esforç per complir impecablement els terminis de lliurament de
cada llibre. Així mateix, el sentiment que mostren els treballadors de l’empresa
presents en aquesta cerimònia i els que ahir van venir-la a veure al tanatori ens
diu com han copsat que ella també havia lluitat per ells. Sortosament, ha pogut
veure com la nostra filla petita, com era ella mateixa, s’ha fet càrrec de l’empresa
i podrà continuar el que ella va desenvolupar.
Darrerament, i sobretot des que va conèixer el pronòstic de la seva malaltia
–que va voler saber demanant-ho al marit de la nostra filla Roser, en José Ángel–,
es va concentrar per deixar que el Paper de Música –els concurs i els concerts de
música i el cinefòrum, que considerava la seva creació– tinguessin continuïtat.
Nosaltres farem tot el que podrem perquè sigui així!
Si en aquests moments el buit que ens deixa és immens, tenim l’esperança
que ho podrem superar, entre altres motius, perquè en els darrers mesos que
hem viscut amb ella ens ha deixat un altre gran regal, que és veure i viure com
ha estat tan forta, i capaç d’admetre i fer front a la seva malaltia, i tenir el que
creiem que ha estat una bella mort –si és que aquest adjectiu es pot adir mai
amb la mort!. S’ha sentit molt estimada, per nosaltres i per tanta i tanta gent més,
i ha pogut morir a casa, envoltada de tota la família.
Vosaltres, fills, Oriol, Roser i Elisenda podeu sentir-vos orgullosos de la mare
que heu tingut. I tu, Elisenda, que has acceptat de seguir la seva empresa, recorda’t
que ella mateixa va viure una circumstància semblant, quan es va morir el seu
germà i va acceptar el repte, en part més difícil per la situació precària de partida.
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Sabeu també que si el vostre pare ha pogut suportar prou bé el tràngol que
acabem de passar ha estat perquè, en el moment en què vaig intuir –quan encara
no sabíem el diagnòstic– l’abisme que s’obria davant meu, vaig ser capaç d’acceptar-ho com un fet natural, però, sobretot, confortat perquè he tingut la sort
d’haver conviscut amb una dona com ella i que ens hàgim estimat tant.Tant de
bo aquest mateix sentiment continuï acompanyant-me per omplir mínimament
el buit que ens deixa!
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Escrit preparat per l’Elisenda (llegit per Assumpta Mateu)

Fotografia cedida per Pere Brunet

La meva mare era una lluitadora nada amb una facilitat especial per il·lusionarse pels nous projectes. Amb una energia desbordant per tirar endavant les coses
que es proposava, que no eren poques. Una persona motor, com la seva mare.Va
tirar endavant molts projectes: l’empresa, quan es va morir el seu germà, el Paper
de Música, per ajudar els joves intèrprets a obrir-se món, a la vegada que acostava
la música a la gent. Sempre tenia l’obsessió de poder ajudar els altres, de compartir
el que ella tenia amb els altres.
Tan sols amb les seves ganes venien ganes de tirar endavant tots els projectes. O
de mirar la vida a la cara. Les vegades que em va animar a seguir lluitant, quan veia
que les coses no em sortien prou bé, o em veia trista! Sempre, sempre, m’animava
i m’ajudava a tirar endavant. Per a ella, el més important era que fóssim feliços.
Aquest setembre passat, en un dels moments en què m’enfonsava, em va preguntar: «I per què plores, criatura?» Li vaig contestar que estava molt trista, que em
feia patir que li hagués tornat a sortir el mal. Em va dir que no em preocupés, que
lluitaria, i que passés el que hagués de passar. Em va dir: «Amunt i crits!» A la tarda,
un parell d’hores més tard, em va trucar a la feina, amb una veu emocionada trencada
per les llàgrimes, em va tornar a dir: «Elisenda, passi el que passi, amunt i crits!»
El dia que ens van dir que ja no li farien més químio i que activaven els pal·liatius, ella estava tranquil·la, contenta d’haver lluitat tot el que havia pogut, acceptant
la situació d’una manera admirable. Em va dir que agraïa que la metgessa no l’hagués marejat més. Ens vam quedar unes hores a l’hospital, i li va trucar la Leonor,
la persona que li havia fet els massatges que tocaven al mal, segons deia ella. Amb
una veu emocionada, li va dir que el mal havia guanyat, que se n’anava, però que
creia que havien fet molt bona feina juntes, que moltes gràcies per tot.
Aquesta era la meva mare, el meu pilar.
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Tothom qui hem conegut la Gemma Romanyà en guardarem un record. Perquè
la Gemma no et deixava indiferent. Dona forta i decidida, amb 17 anys marxa a
estudiar i a treballar a l’estranger, impulsada per aquesta ànsia d’aprendre que la
va guiar tota la vida.
Conduïda pel sentiment del deure, torna a Capellades per posar-se al capdavant de l’empresa familiar i agafar el relleu del seu germà Joan.
Des de la tenacitat, la seriositat i l’exigència que només pot demanar qui predica amb l’exemple, tira endavant Romanyà/Valls i es guanya el respecte com a
empresària.
I és de la mateixa manera, treballant, que concep Paper de Música: la Gemma
va saber convertir la seva passió per la música en un projecte personal que la
il·lusionava i que dirigia amb la mateixa rigorositat que l’empresa.
Una dona íntegra i amb una capacitat de superació admirable. Ha treballat
per a la vila de Capellades, per al país i per a la llengua.
Pionera en molts aspectes, és la dona en qui ens enmirallem moltes persones
que l’hem coneguda.
Gràcies a la seva tasca, la Gemma ha contribuït a construir una societat millor.
I això fa palès el seu gran sentit del deure, la seva gran generositat.
Amb el suport incondicional del Miquel, de la Rosalina i dels fills, la Gemma
no ha passat per la vida com si res: la Gemma ha viscut, ha lluitat i ha guanyat!
Moltes gràcies.

30

Paraules d’Albert Gumí
Recordo, no fa pas gaire temps, tot parlant amb un bon amic sobre la situació de
la música i la cultura en general en el nostre país, que vam estar d’acord en una
cosa: si a cada vila o petita ciutat de Catalunya hi hagués una Gemma Romanyà,
viuríem en una potència cultural de primer ordre. I és que la Gemma és una de
les persones que he conegut que més ha fet per la música a casa nostra.
Des de la seva passió, perquè el que ha fet només pot néixer d’una persona
realment apassionada, va crear Paper de Música, amb tot el que això comporta
(els concerts, el concurs, els cursos, etc.). I ho va fer amb una finalitat ben clara:
ajudar els joves intèrprets. Això, permeteu-me que ho remarqui, és espectacular:
perquè ella podria haver sigut una gran melòmana i gastar-se els diners viatjant
cada setmana a Salzburg o Viena a escoltar algun concert. Però no, va dedicar els
seus esforços de manera altruista a ajudar els joves intèrprets a començar la seva
carrera musical. I era extremadament feliç fent-ho.
Doncs bé, jo sóc un d’aquests joves intèrprets –bé, més aviat ho era fa uns 30 anys–
i vaig viure en primera persona el seu suport, tota la seva empenta i tot el seu exemple
de treball ben fet. I això em va ajudar, i molt, a fer unes primeres passes ben fermes en
aquest món musical fins que després he pogut caminar, crec, en una bona direcció.
Tinc uns records fantàstics d’aquells primers anys. Records en els quals es barregen grans dosis de generositat, de rigor per la feina ben feta i també d’acolliment. Perquè no era venir a tocar uns concerts i ja està. Amb la Queralt, durant
els caps de setmana de les actuacions, vivíem aquí al costat, a casa de la família, i
ens sentíem com uns més de la família. Amb l’Elisenda, la Roser i l’Oriol, que
eren molt petits o molt bons nens i sobretot amb el Miquel, que, des de la discreció,
sempre estava a punt per ajudar i per donar suport al projecte de la Gemma.
Després, els anys van anar passant i el projecte va anar madurant i creixent. I
la llavor que la Gemma va plantar avui s’ha convertit en un gran arbre que ha
donat uns fruits riquíssims. No us podeu imaginar la gran quantitat de joves
músics que han passat pel Paper de Música. La gran quantitat d’empentes musicals
que la Gemma ha donat. Perquè no es tracta només dels concerts que s’han fet
a la sala –que són molts–, sinó dels centenars i centenars que s’han donat arreu
de Catalunya gràcies a la promoció del concurs. Tot plegat d’un valor cultural
incalculable. És curiós perquè els arbres, quan moren, serveixen sovint per fer
paper. En aquest cas, el Paper de Música ha donat vida a tot un arbre genealògic
de joves músics que han sortit de les seves arrels.
En definitiva, una feina impressionant, feta per una dona apassionada per la
música, generosa amb el que era seu i amb el seu temps, amb una voluntat
sincera d’ajudar els joves i amb una gran estimació envers el seu país i la seva
cultura musical. Moltes gràcies, Gemma, per tot el que has fet per nosaltres!

31

Paraules de Maria Lluïsa Vinyals
Parlo en nom del comitè del Cinefòrum i crec que puc dir, també, en nom dels
espectadors que vénen fidelment.
Gemma, ens has donat tot el que un ésser humà somia a la vida... Ens has regalat
l’oportunitat de ser els protagonistes de la pel·lícula guanyadora de l’Òscar més
important. Des que vas començar a gestar aquesta il·lusió teva de retre un homenatge al teu pare, projeccionista a la sala de cinema de Capellades quan el cinema
tot just esdevenia l’espectacle més important del segle XX, que ens vas encomanar
el teu delit i ens vas convertir en el teu comitè de col·laboradors.
Aquells matins de dissabte en què arribàvem a una habitació acollidora i
exquisidament distribuïda amb les delicades tasses de porcellana, els blancs tovallons de cotó brodats, els termos de cafè, de llet, te, i la coca de forner del teu
estimat Capellades. Aquells esmorzars els tenim gravats per com eren d’agradables
i únics, perquè tu, Gemma, fins i tot obsequiant amb un senzill esmorzar feies
que fos especial. Llavors posàvem sobre la taula les nostres pel·lícules preferides,
discutíem els punts de vista d’això, d’allò...
Anomenar la quantitat d’especialistes en cinema que han passat pel Cinefòrum
Josep Romanyà Montcada seria impossible, però han estat molts i molt bons.
I sempre tu, rere la càmera, com la magnífica directora que ets, anotant els
noms dels qui durien la sessió, els títols de les pel·lícules, valorant-ne els aspectes,
buscant les dates i quadrant el programa. I nosaltres, simples actors de sèrie B,
intentant seguir les teves instruccions, fer que la nostra pel·lícula tingués argument, diàlegs i contingut.
Així ha estat el Cinefòrum que vas crear, interessant, bell, creador de relacions
i amistats, espai d’opinió amb respecte i sentiment. Ens has ensenyat el valor de
la paraula «compartir», a la qual tu et referies com el gran verb. Per això aquest
Cinefòrum es mereix l’Òscar més important, com he dit al començament.
Però, com passa al cinema, la nostra directora es retira i ens deixa a nosaltres
la tasca de seguir les seves instruccions. Quan fa un parell d’anys en Miquel es va
posar malaltó, ens vas dir: «Si li arriba a passar alguna cosa, jo no podré viure
sense ell, és amb ell que puc fer tot el que faig... L’estimo tant».
Nosaltres t’estimem, Gemma, i mai t’agraïrem prou la teva immensa generositat, la teva capacitat per crear aquests espais de cultura, de felicitat, i farem
que la pel·lícula continuï, quan l’hàgim trobat. Li dediquem aquesta frase mítica
del cinema, ja que li agradava tant: «...tot i que res no ens pugui tornar l’hora de
l’esplendor en l’herba, de la joia en les flors, no ens hem d’entristir, perquè la
bellesa (de la Gemma) romandrà per sempre en el record...»
Gràcies.

32

Poesia de Josepa Ribera Vallès
Gemma...
Guaita les flors...!
Saps? Va donar de gust de conèixer-te..., dona ferma,
atrevida, positiva, sincera. De veu i mirada dolça.
De gest amable i somriure innocent i sincer.
De paraules sempre directes, encara que siguin dures.
I decisions fortes, que es fan reals i encoratgen.
De conviccions i decisions serioses. D’autoritat permanent,
disposada a ser aquí. Tocant de peus a terra.
Fomentant els valors de la persona inquieta,
de l’art, de la vida, de cadascú. Amb totes les teves forces.
Des del principi del teu temps, i fins a aquest, el final.
Potser per temut, no sobtat. Però sempre inesperat.
Potser per pronosticat, sempre pensant que tardaria més...,
i que sempre voldries haver fet més. Acabar-ho tot...
Tot el que mai s’acaba!
Des d’on ens mires, ens guies. Des dels teus ulls dolços,
i amb la vista fixa i el to de veu conciliador.
L’última imatge que tenim al cap, de tu, i la que
ens endurem amb nosaltres. Dins d’un llibre imprès
amb encert, un programa musical, una pel·lícula.
Emocions contingudes i compartides. Tantes vegades.
Gemma. Guaita les flors! Les que has sembrat
en els teus nombrosos contactes... Les que t’hem regalat
per donar-te primeres, segones... i últimes alegries.
Queda per sempre el teu nom gravat a la pàgina
dels i les qui tenen sensibilitat i esperances.
De tantes maneres –com les nombroses teves–
que sobrepassen en el recompte, i de llarg,
els dits de les dues mans. Gemma.
Segurament no ens vam conèixer prou. No.
Però el teu nom queda escrit a la meva pàgina
de dones pioneres i de les que assoleixen objectius,
mides i perspectives, que ens vas encomanar
i ens vas donar per viure. I que ens empenten endavant.
Cada dia, i amb tu. Gràcies, bonica!
JOSEPA RIBERA VALLÈS, 5-3-2018

33

34

Fotografia cedida per Pere Brunet

35

Fotografia cedida per Pere Brunet

Fotografia cedida per Pere Brunet

Fotografia de l’Oriol
Fotografia de Jaume Cornellá

Les flors en el cementiri, davant del nínxol de la Gemma.

La Gemma a la muntanya d’Espot, el 7 de juliol del 2013.
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EXPRESSIONS DE CONDOL
Hem rebut escrits diversos dedicats a la Gemma: alguns que he considerat de
caràcter més personal; d’altres, referint-se a ella en la seva vessant d’impressora
i uns altres, finalment, destacant la seva aportació al món de la música i els
músics joves, i de la cultura en general. Reproduir-los crec que permet copsar
millor la seva personalitat i l’afecte que va despertar.

Manifestacions de caràcter personal
Gràcies per la teva música, per tants llibres i per tanta empenta. Gràcies pels
bons consells i pels bons principis. Gràcies per dotar d’interès i cultura
el meu poble. Tot això mai serà oblidat.
PEP MARGARIT, 6-3-2018
Adéu, AMIGA Gemma. De tu recordarem la generositat, l’estima,
les recomanacions, el suport, l’AMISTAT.
Ningú ens prendrà el que ens has deixat. A reveure.
PEP VALLÈS i GLÒRIA SABATER, 6-3-2018
Ja fa temps que esperàvem aquesta notícia, però quan ha arribat encara ha tingut
el poder de reduir-me a llàgrimes incontrolables. Estimava la Gemma com la
germana gran que no vaig tenir mai.Va ser una persona que tenia tanta fe en mi
des dels meus primers dies a Capellades... Recordo sempre el que em va contar
de quan va enviar l’Oriol a Anglaterra amb mi, quan ell només tenia 14 anys, i
uns amics de la Gemma li havien preguntat: «Vols dir que enviaràs el teu fill a
l’estranger amb aquest hippy?» La Gemma em va dir que ella els va contestar:
«Vosaltres coneixeu la roba, jo conec l’home!» Més tard, quan em va invitar a
presentar les obres de Shakespeare, jo em sentia apreciat com mai abans. La seva
enorme generositat d’esperit serà dintre del meu cor fins a la meva mort.
I will miss her so very, very much.
BERNI ARMSTRONG, 5-3-2018
No tinc les paraules justes per definir el meu sentiment de tristor davant la
pèrdua de la Gemma. És ben cert que en els darrers anys no ens havíem vist
més que molt esporàdicament, però sempre la recordaré com una dona culta i
bona. Que Déu la tingui en el cel. Una abraçada forta a la seva família.
JOSEP R. GERMÀ LLUCH, 7-3-2018
President d’Honor del Grupo Germinal Español, Institut Català d’Oncologia
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A tu, Gemma.
Et vaig poder acomiadar el 16 de febrer. Ja eres al llit, a casa teva. La Montse
Corral, que se sent i que sentiu com a filla vostra, teva i del Miquel, em va
portar, un cop més, a Capellades. Més tard, arribava de Sabadell la Pilar Esteve,
d’ulls vius, feinera i àvia. Jo presentava el film Estiu de 1993, tan carregat de missatges subtils sobre els efectes d’una malaltia condemnada per massa gent, i de la
qual ningú no vol ni recordar el nom. Jo sí, perquè havia presidit, al Parlament
de Catalunya, la Comissió d’estudi sobre la Sida.
Voldria ser amb vosaltres aquests dies, per tornar a donar la mà a la gent
amiga que et voldrà dir: «A reveure, Gemma!» Com que no podré ser amb vosaltres, t’envio aquesta carta, des de Madrid, quan acabo d’anar, com gairebé cada
matí, a la piscina del meu barri que porta –i ja és mala sort!– el nom de
‘Marqués de Samaranch’.
¿Em deixes que recordi l’origen de la meva admiració per tu, Gemma? Ve del
dia de l’enterrament, a Capellades, del teu germà que era qui portava l’empresa
d’Arts Gràfiques «Romanyà/Valls».Vam pujar a Capellades crec que amb el Josep
Verdura i amb la majoria dels editors que estàvem creant Enlace, nom de distribuïdora. Et seré franc. Ens preguntàvem, amb veu baixa: «I ara, si ell no hi és,
qui es farà càrrec d’una empresa tan complexa?» Et miràvem a tu i et vèiem,
Gemma, tendra i elegant com una flor. Sabíem que tenies passió per la música.
Et seré franc: aquell dia ni jo ni la majoria de la gent del ram editorial crèiem
que tu poguessis tirar endavant tot aquell muntatge, innovador i complex, d’Arts
Gràfiques. Fill i germà com sóc d’impressors, de la vella Pal·las, A.G., jo era un
dels més pessimistes sobre el futur de tot plegat. Però, per sort!, ens havíem
equivocat. Tu, la noia que vèiem fràgil com un Lied de música romàntica alemanya, va demostrar empenta, coratge, intel·ligència, i una ingent capacitat de treball..., i que eres capaç de gestionar, amb un equip que creixia amb tu, en diàleg
permanent i franc, al teu entorn. Si aquesta setmana commemorarem arreu el
Dia de la Dona Treballadora, ¿com és que no has rebut tots els reconeixements
oficials com a això: com a dona que, amb la seva feina, i malgrat tots els entrebancs
de temps, a estones convulsos, has fet tanta i tanta feina? Que sí, que ho has fet,
i que ho has fet molt bé, i que has fet més digne el país que tant t’has estimat,
«unint el seny amb l’ímpetu», amb una generositat que no exhibies, que era, per
a tu, com una segona pell.
I deixa’m que m’hi aturi: has estat una dona catalana de cap a peus, que sabia
que el teu/nostre país l’hem de nodrir amb la nostra aportació constant.
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¿Et puc dir que quan parlava de tu recordava sovint aquells versos de Costa
i Llobera als joves?
«Siau qui sou,
mes no atiant vells odis,
ni amb emfàtiques declamacions
lloant tot lo que és vostre,
fins les mateixes úlceres».
Tu has estat d’aquelles persones que, com aconsellava aquell president, americà
però assenyat: «No preguntis que ha de fer el teu país per tu, sinó què has de fer tu
pel teu país». Darrerament et passava escrits meus, exiliat voluntari a Madrid, sobre
com veia tot el que passava, i passa, a Catalunya. I tu em feies arribar punts de vista
que havien arribat a les teves mans. Has sabut sempre, perquè ets fidel al ritme de
la gent feinera, que res no ens serà donat de franc. I, en lloc de dedicar-te a fer proclames sorolloses i épatantes, o d’emetre judicis dogmàtics i apocalíptics, posaves
lletra, amb bona lletra, a tot allò que volia dir proposta de treball concret, permanent,
sense escarafalls, amb més blat que fum.
Gemma: i et recordarem com una de les persones que ha fet més per fer
créixer, sense trampes, la cultura del meu país. Primer, amb els milers de llibres
que han nascut perquè has estat la llevadora més eficient de les nostres Arts
Gràfiques. I després, perquè, hereva fidel del teu pare, amb el Miquel has fet molt
per ensenyar-nos a entendre els secrets dels llenguatges fílmics, síntesi d’imatges
i de paraules i de capteniments humans, i de la música. Mai no oblidaré aquella
festa del vint-i-cinquè aniversari del Paper de Música: amb l’Antoni Ros-Marbà,
el Josep M. Espinàs, l’enyorat Vallcorbaplana, el Jaume Cabré i tants i tants d’altres.
Quan fa poc, i ja des de Madrid, et vaig dir que volia posar en marxa un homenatge al vallenc Robert Gerhard, tu em vas assenyalar el Quartet Gerhard, que fa
poc temps he sentit, amb un públic entusiasmat, a l’Auditori, ple de gom a gom,
del Reina Sofía de Madrid.
I et dic adéu, avui, amb una anècdota: quan el professor J. M.Valverde deixava
la càtedra de la Universitat de Barcelona perquè s’havia solidaritzat amb catedràtics
madrilenys, com Aranguren,Tierno Galván i d’altres, els seus exalumnes d’Estètica,
a la UB, el vam felicitar per Nadal. Ens ho va agrair amb un targetó, que ell havia
dibuixat a mà, i amb aquests dos versos, al costat d’un violí: «Me alegro que de
tanta teoría/les quede lo mejor: la melodía». Sé que al catedràtic d’Estètica de la
nostra universitat no li sabria greu que te’ls dediqués. Com tampoc si et dedico el
somriure del gat, d’Alícia, que omple l’espai que acaba d’abandonar. ¿No és aquest
somriure, Gemma, el que ens deixes?
El Nani.
IGNASI RIERA GASSIOT, Madrid, 6 de març del 2018.
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Carta amb motiu de la mort de l’empresària
Gemma Romanyà
Un escrit de ROBERT SALA, director de l’IPHES
Benvolgut Miquel:
No sé si tens Facebook i podràs llegir aquestes ratlles d’homenatge. De fet, no
t’imagino pendent del telèfon contestant missatges. Malgrat tot, vull acompanyar-te en aquests tristos moments en què has perdut la Gemma. Tots l’hem
perduda, però ets tu qui més ho pateixes.
Tots ens vam beneficiar de la seva empenta i treball. Era una dona que acomplia allò que la nostra societat ha de maldar per aconseguir plenament: una dona
treballadora, al capdavant d’una empresa, la impremta Romanyà/Valls SA, des
de molt jove i al llarg de molts anys. Una empresa potent, on s’ha imprès, i s’imprimeix, una part important de la producció editorial catalana. Una dona compromesa i activa culturalment, que va patrocinar i ajudar un bon nombre de
músics a través del vostre Paper de Música. Entre ells, els meus amics Albert
Gumí i Queralt Roca.
El seu interès per la cultura i la seva estima per Capellades la van portar a
comprometre’s en la recerca que l’equip d’investigació de l’IPHES (Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) du a terme a l’Abric
Romaní, tot participant durant anys en el seu finançament, sempre important,
però especialment necessari
en moments en què d’altres
fonts de recursos escassejaven. Si aquesta recerca ha
tirat endavant, i té els resultats que busquem, en bona
mesura és gràcies a vosaltres.
A l’IPHES tindrem sempre un record agraït per la
Gemma Romanyà Valls! I tu,
com sempre, tindràs les portes obertes de casa nostra.
Com sé que nosaltres seguirem tenint les de casa vostra,
com tots aquests anys i per
molts anys més!
Que la terra li sigui lleu!
El seu treball perviu!
Excavació de l’Abric Romaní.
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Gemma Romanyà, in memoriam
Donava la casualitat que els tres fills de la Gemma tenien edats molt similars a les
nostres, dels meus dos germans i jo. Durant l’any compartíem escola, i a l’estiu, per
la Festa Major de Capellades, ens solien convidar a casa seva, a tocar de la plaça de
Missa, i passàvem uns dies intensament feliços fent tot de coses que ara ja deuen
estar prohibides, com tirar-nos a la bassa després del correfoc –que freda que era
l’aigua, i que difícil era sortir-ne!. Teníem predilecció per la Gemma i el Miquel:
eren pares savis, cultes, que ens parlaven i ens tractaven com si fóssim grans.
El dia del comiat, abans que ens vinguessin a buscar per tornar cap a casa, la
Gemma ens deixava entrar a la impremta. Era un moment màgic de l’estiu: aquella
olor de llibres acabats de fer, aquelles màquines aturades temporalment per les
vacances, però greixades de tantes edicions de tants llibres de tantes editorials diferents, i aquelles fileres de prestatgeries plenes de llibres de tota mena. La Gemma
ens donava una caixa de cartró buida a cadascun i ens deia: «Agafeu els llibres que
vulgueu». La felicitat plena s’assembla molt a aquell moment.
La Gemma estimava els llibres i estimava la gent que llegia. Com estimava la
música. Va començar ajudant joves intèrprets en concerts que organitzava al
menjador de casa i va acabar fent una sala de concerts que era una petita joia al
centre del poble: el Paper de Música, un espai màgic. Ser mecenes cultural, en
aquests temps que corren, és una gran heroïcitat, i la Gemma ho era. Una dona
de caràcter, amb projectes i idees clares, que va contribuir a fer aquest món una
mica més savi, una mica millor.
Avui hem perdut la Gemma Romanyà. Ella ja no hi és, però deixa com a llegat la impremta, el Paper de Música i el més important: tots aquells adults que
quan érem nens la vam conèixer i ens va animar a llegir més, a escoltar més
música, a ser més cultes. Milions de llibres escampats arreu del món porten un
colofó que ens la recordarà sempre: Imprès a Romanyà/Valls, Capellades. De
Capellades al món sencer, i més lluny encara. Bon viatge, Gemma!

MARINA LLANSANA, 6-3-2018
Senzillament dir-te, estimada Gemma Romanyà: «Gràcies per tot i per tant...!!»
Et recordaré sempre.
TERESA BISBAL VALLS, 5-3-2018
Em sap molt de greu. És una notícia terrible. Me l’estimava molt, la Gemma,
i era molt amiga de ma mare. Una forta abraçada.
ELOI FERNÁNDEZ PORTA, 5-3-2018
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Una gran mujer, valiente como ninguna. Nos dejas un gran recuerdo
de tantas cosas compartidas. Adéu, Gemma.
MARI CRUZ i FRANCISCO OLVERA, 6-3-2018
Et trobarem a faltar com tothom que t’ha conegut. Descansa en pau entre
els llibres i la música que tant has estimat.
ELENA RESPALL i JOSEP RUMBAU, 6-3-2018
És una pèrdua irreparable personal, però, al mateix temps,
per al món de la música!!!
MARC CASTELLS, L’alcalde d’Igualada, 6-3-2018
La Gemma era un referent a Capellades, tant per la impremta
com per posar la cultura a l’abast de tothom amb el Paper de Música.
La trobarem molt a faltar.

MONTSERRAT MONTEAGUDO ANDRÉS, 6-3-2018
A Capellades i al país ens ha deixat una persona, la Gemma Romanyà,
que ha estat un exemple en molts camps de l’activitat humana.
Ben cert que la trobarem a faltar, tot i donant gràcies a Déu per haver-nos
donat a Capellades una persona com ella.
ANTONI ESQUERRA-T., 5-3-2018
Benvolguts, el més gran condol per una de les persones que ens ha ajudat
a omplir el cor en aquesta vida. La portaré sempre a l’ànima.

JOSEP M. DE FEBRER

DE LOS

RÍOS, 6-3-2018

Gemma, amb profunda tristesa i esperança en el nostre record.
MARIONA i GASTON, 6-3-2018
La família Moya-Amargós sent la pèrdua de la vostra mare,
ja que la Sra. Gemma i el Sr. Moya es tenien un gran afecte.

PILAR AMARGÓS FULLA, MDicor, 6-3-2018
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Persuasió, de Jane Austen
Publicat a Preferits per Henar Morera Velázquez. Divendres, 16/3/2018
Amb gratitud i estimació per qui va ser lectora fervent d’aquesta novel·la al llarg
de la seva vida, Gemma Romanyà Valls, que ens ha deixat un llegat de compromís
i amor a la cultura i al país.
El recordatori que ella va triar per a la cerimònia del seu adéu d’entre nosaltres, que és la imatge que acompanya aquestes paraules que em costen d’escriure,
l’he guardat dintre de la novel·la Persuasió, impresa a Romanyà/Valls divuit anys
enrere i traduïda per Jordi Arbonès. Combinen els colors de l’un i de l’altra i lliguen d’una manera adorable, i com que ella no es cansava de rellegir Jane Austen,
en especial Persuasió, es faran una companyia còmplice. Tot i així, sempre he
cregut que no havíem llegit la mateixa novel·la, perquè la Gemma llegia Austen
en l’original i jo, malauradament, en traduccions que és probable que no m’hagin
permès copsar les valoracions morals i els matisos de les paraules clau, que han
anat evolucionant del segle XIX ençà.

HENAR MORERA VELÁZQUEZ, 16-3-2018
Ahir al vespre, en veure el teu e-mail,
vaig sentir mal, i calfred. L’he estimat
molt, la Gemma, i ella només m’ha ajudat. Va intentar, fins i tot, que em publiquessin un llibret –editat a fora– que li
vaig donar, perquè li havia agradat molt;
el tema és molt nostre: el llibre.
El meu agraïment és molt, molt
gran. Vaig estar molts anys fora d’Espanya, però retrobar-nos ha estat magnífic. Ens vèiem molt de tant en tant,
però una de les vegades va quedar-se
un esqueix de «morera» per al seu jardí
que jo havia dut de Copenhaguen. En
qualsevol cas, la música farà la Gemma
permanent, el seu amor per la bellesa;
ha fet coses grans. Només vull dir-te
que estic trista, que ploro i que, mai se
sap, algun dia et podré abraçar fort com
ho faig ara en aquest e-mail.
ANNA ORTIZ, 6-3-2018

La família Guarro-Bartrolí vol compartir un poema escocès ple d’esperança:
Pots plorar perquè se n’ha anat
o pots somriure perquè ha viscut
Pots tancar els ulls
i resar perquè torni
o pots obrir-los
i veure tot el que ha deixat
El teu cor pot estar trist
perquè no la pots veure
o pot estar ple de l’amor compartit
Pots plorar, tancar la ment,
sentir el buit i no voler veure-ho
o pots fer allò que a ella li agradava:
somriure, obrir els ulls, estimar i seguir.

NEUS, GUILLEM, LAIA, MERCÈ,
ALBA i FRANCINA, 6-3-2018
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A Spring Unseen (cançó)
(Berni Armstrong) Dedicated to the memory

of GEMMA ROMANYÀ VALLS
Winter’s stranglehold is broken,
Life returns from its frosty snooze.
Spring flowers are a token
That death is but a ruse
The sap flors in trees again.
Buds sprout on branches bare.
But I am numbed by the aching pain
Of knowing she is no longuer there.

El domini de l’hivern es trenca,
la vida torna del seu gèlid son.
Les flors de la primavera són un testimoni
que la mort no és res més que una estratègia
per enganyar-nos.
La saba flueix de nou als arbres.
Els llucs broten a les branques nues.
Però estic paralitzat pel dolor
de saber que ella ja no hi és.
Va morir just quan l’hivern esdevenia
primavera,
a mesura que les flors sortien de la neu
just quan els ametllers van esclatar.
El seu cos semblà dir: «Ha arribat el moment!»

She died as the Winter turned to Spring
As the bluebells were emerging from the snow,
As the almond trees were bursting into bloom.
Her body seemed to say «It’s time to go!»

La seva determinació no va ser suficient
per portar-la a la victòria en la lluita.
La seva força de voluntat,
que sempre li havia anat bé,
no va poder salvar-la de la foscor.

Her determination hadn’t beed enough
To lead her to a victory in the fight.
Her strength of will which
had always served her well
Could not save her from
the dying of the light.

TORNADA
Tan plena de vida havia estat fins aquell any.
La seva determinació ens va inspirar a tots.
Tots pensàvem que no hi podia haver
cap problema que la vencés,
el seu esperit «es pot fer» trobaria una
solució.

So full of life she’d been
before that year.
Her drive an inspiration to us all.
No problem could defeat her
we all thought.
Her «can do» spirit would
find the wherewithal.

Ella ens va mostrar com viure,
i al final ella ens va ensenyar
el camí per acomiadar-nos.
El món és un lloc menys alegre
ara que ella ha desaparegut.
Ningú que la conegués ho negarà.
TORNADA

She showed us how to live
and in the end
She taught us all
the way to say goodbye.
The world’s a lesser place
now that she’s gone.
Nobody who knew her would deny.
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Manifestacions relacionades amb el món empresarial
Ens hem assabentat aquest matí de la mort de la Gemma.Tots els membres
d’Adesiara volem transmetre-us el nostre condol més pregon per tan trista pèrdua.
El món de l’edició d’aquest país ja no serà el mateix sense ella. Descansi en pau.
ANNA, CRUZ, MARTA, QUIM i JORDI, Adesiara, 6-3-2018
Ho sento molt, Elisenda, era una gran dona, generosa, oberta, emprenedora i
afectuosa, és una gran pèrdua. Una forta abraçada.
ANNA MONJO OMEDES, Icaria Editorial, 6-3-2018
Dues línies per fer-te arribar el meu condol per la mort de la Gemma. Era molt
jove encara! Feia molt de temps que no la veia, però sempre l’havia tingut en
molta alta estima. M’ha sabut molt de greu. Aquests dies no deuen ser fàcils per
a vosaltres, però penseu que som una pila de gent que aprecia molt
l’equip que formeu. Cor fort i ànims! Amb una abraçada.
CARLOTA TORRENTS, Asterisc Agents, 6-3-2018
Vaig conèixer la teva mare fa molts anys, quan jo treballava amb el Jaume
Vallcorba. No he oblidat mai aquella trobada, ni els concerts
que oferia a amics i col·legues de feina. T’envio el meu més sincer condol.
CLARA PASTOR, Editorial Elba, 6-3-2018
Lamento moltíssim la pèrdua de la teva mare. Una gran lluitadora i gran persona.
Els meus pares tenien una bona amistat amb la Gemma. He tingut el plaer
d’haver conegut i treballat amb la Gemma, i tots els que hem tingut aquesta
oportunitat n’hem après bones lliçons. Com a proveïdors i, sobretot, a nivell
personal, us volem fer arribar un gran escalf i una abraçada ben forta.
DAVID ROMERO, Totgraf, 6-3-2018
Més noble, més generosa, més recta impossible. La Gemma és La Campana des
del primer dia fins a l’últim. Gràcies, estimada Gemma, gràcies per tantes coses
i tants gestos. Per ser com ets. Una abraçada.
ISABEL MARTÍ, La Campana, 6-3-2018
Des de la família de Gilaver, lamentem molt aquesta gran pèrdua.
Molts ànims a tota la família...
SALVADOR GIL, JOAN AZNAR i M. MAR GIL, 8-3-2018
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Em sap greu la mort de la Gemma Romanyà, i que no pugui acompanyar-la en
el moment del seu comiat. Em consta la seva petja en el món de la impressió
de llibres al nostre país, i recordo perfectament quan vam fer la primera edició
del Cataquè. La casa Romanyà/Valls quedarà gravada en la memòria.
MHP CARLES PUIGDEMONT, 7-3-2018
Tinc 73 anys i en el passat he treballat amb la seva mare,
de la qual tinc una opinió immillorable.
ANTON SABATÉ, President de Secopa, 6-3-2018
Tot i no haver conegut personalment a la teva mare, és molt difícil formar part de
la família de les arts gràfiques i no ser coneixedor del seu tarannà
i la seva dedicació a un sector i un ofici que segur l’enyorarà.
XAVIER GARCÍA, director de fàbrica. Black Print CPI Ibérica S.L., 6-3-18
Abans que res, lamento molt la mort de la Gemma. Ahir vam ser al tanatori amb
la Montse Ayats i vam poder parlar amb l’Elisenda. Era una gran gran dona, la
Gemma. Voldríem, justament, incloure un colofó, que li dediquem a ella,
al llibre que estem reimprimint: La formació d’una identitat.
GEMMA REDORTRA, Eumo Editorial, 6-3-2018
Tinc un excel·lent record de la seva mare, una dona enèrgica i vital, emprenadora i expeditiva que sempre ens va tractar excel·lentment. Quan vam crear
Fragmenta, l’any 2007, no sabíem res del món del llibre i la seva mare em va
orientar amb una paciència infinita. Li estic molt agraït.
IGNASI MORETA, Fragmenta Editorial, 6-3-2018
Ens sap moltíssim greu llegir aquesta notícia. Poques empreses –i persones–
han acompanyat el camí d’Angle Editorial durant tants anys…
Sabem que en aquests moments no hi ha paraules per trobar consol.
Una abraçada molt gran de tot el personal d’Angle.
JOAN SIMON, Angle Editorial, 6-3-2018
Encara que malauradament estàvem advertits, ens costarà pensar en
Romanyà/Valls i en Paper de Música sense la Gemma, la gran emprenedora
i detallista que vaig conèixer quan treballava a Laia. Després, quan ens vèiem,
era com si el temps no hagués passat. Per mi Capellades era la Gemma.
Miquel, em va agradar molt veure’t el darrer dia de cinefòrum
amb el Nani i la Montse Corral. Per mi va ser com un homenatge a la Gemma.
PILAR ESTEVE, 6-3-2018
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La teva mare ha estat una dona valenta i sempre disposada a col·laborar
en l’aspecte cultural que convingués, i la notícia ens ha commogut, sobretot
perquè es feia estimar. La trobarem a faltar, a ella, els seus consells i el seu escalf.
Recordo que, quan va morir la meva germana Anna, també de càncer, la teva
mare em va telefonar per animar-nos en un to semblant al que heu explicat.
Quin gran record que en tenim!
RAFAEL CATALÀ, Rafael Dalmau, Editor, 6-3-2018
Estimada Elisenda, ho vaig saber ahir per Paper de Música i m'he despertat
pensant en tu. Recordo la conversa que teníem quan vam pujar amb
l’Alejandro i m’explicaves com havies decidit continuar el projecte de
Romanyà: deus sentir un gran buit i un gran pes, ara mateix.
Després, el buit serà presència i el pes serà força, pots estar-ne segura.
Et desitjo tot el reconfort en la teva pena.
MARIA BOHIGAS SALES, El Club Editor, 6-3-2018
En estos momentos de tristeza y dolor, quiero hacerte llegar
nuestro más sincero pésame de parte de todo el personal de Salamandra.
La historia de nuestra editorial está estrechamente ligada a vuestra imprenta,
y no seríamos lo que somos hoy sin el esfuerzo, el buen hacer
y el apoyo incondicional de tu madre. Entre sus muchas virtudes,
yo me quedo con la que más valoro en todos los aspectos de la vida:
la honestidad. Ha sido un placer y un privilegio trabajar con ella,
y siempre la recordaré con el máximo respeto y admiración.
PEDRO DEL CARRIL, Salamandra, 6-3-2018
Elisenda, rep tot el meu condol i el del meu germà Bernat.
Els qui vam tenir la sort de conèixer la teva mare sabem que era
una gran persona i la trobarem a faltar. Molts ànims i una abraçada ben forta.
MARC ANTRÀS PUCHAL, Antràs Advocats Associats, 6-3-2018
Quiero transmitirte mi más sentido pésame por la muerte de tu madre,
Gemma Romanyà. Fue una gran mujer, como hija puedes estar muy orgullosa.
Para Luciérnaga y para mí, ella, tu madre, fue una gran ayuda.
Una gran profesional, siempre disponible, siempre atenta, siempre pendiente,
pero sobre todo siempre con inmenso cariño y enorme paciencia.
Luciérnaga le debe mucho a ella.
PILAR BASTÉ LÓPEZ DE SAGREDO, Luciérnaga, 8-3-2018
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Per poc que la coneguéssim, molts sabem del valor humà de la Gemma i el que
va representar per al món editorial. Em sap molt greu. Una abraçada molt forta.
VICENTE HERNÁNDEZ GÓMEZ, Quaderns Crema, 6-3-2018
Con mucha tristeza he recibido esta noticia esta mañana. Tuve la suerte
de conocerla cuando visité Barcelona hace unos años. Entiendo que era
una gran mujer y no lo dudo, manejando tan excelente empresa que con gusto
me ha prestado servicios por los pasados 9 años. Afectuosamente,
DIEGO GIL, Metafísica, 6-3-2018
Elisenda, fa dies que volia escriure’t. Recordo molt la teva mare, i com em va
obrir les portes de Romanyà; vaig parlar-hi per última vegada tornant de l’estiu,
quan em va trucar per comentar-me dues errates que havia trobat en un llibre
nostre, que li havia agradat molt. Li estaré sempre agraïdíssima per tot.
EUGÈNIA BROGGI, L’Altra Editorial, 16-3-2018
Ens consta que la Gemma Romanyà va ser una gran dona de les lletres catalanes,
forta i valenta. I esperem que tots plegats estiguem a l’altura per mantenir
el seu record molt viu, agraïts de tanta feina feta al llarg de tants anys.
ALBA CAYÓN, Comanegra, 6-3-2018
Em sap moltíssim greu. La vostra mare era tota empenta, determinació
i fidelitat al país. Us acompanyo en aquesta hora trista. Ben atentament.
JOAN MALUQUER I FERRER, Edicions Galerada, 6-3-2018
No saps com lamento la pèrdua de la teva mare! La recordaré sempre amb el seu
esperit de lluita, la seva empenta, la seva energia...Vaig tenir el goig de conèixerla abans que, com a editor, piqués a la porta de Romanyà/Valls, gràcies a un dels
seus Paper de Música. No oblidaré, tampoc, el dia que va voler que l’acompanyés
a visitar la impremta del seu pare, el teu avi, que em va recordar tant la del meu
pare... Només et vull fer arribar el meu sincer condol i una abraçada molt forta.
JAUME HUCH, Edicions de L’Albí, 6-3-2018
Desde Ediciones Salamandra queremos trasladarte nuestro más sentido pésame
y acompañarte en estos momentos tan duros. Estamos tristes por la pérdida
de una gran persona que nos ha acompañado durante tantos años.
El equipo de Ediciones Salamandra

RAQUEL ALBERO. Dep. Producció, 6‐3‐2018
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Em sap molt greu la mort de la teva mare. La Gemma era una persona
que admirava i que es feia estimar. Durant molts i molts anys,
a pesar de la distància, la relació entre Bromera ha estat cordial i respectuosa,
i, amb la teva mare, crec que hi havia un afecte compartit.
Tinc la confiança que, tot i que et costarà, com és normal, al capdavall superaràs
aquesta pèrdua i ella, allà on sigui, estarà orgullosa de tu.
Rep una afectuosa abraçada.
JOSEP GREGORI, Bromera, 6-3-2018
Lamento molt la pèrdua de la teva mare Gemma Romanyà Valls.Vaig tenir
l’oportunitat de conèixer-la i la recordo com una dona coratjosa i un referent
del sector.Vull expressar-te el condol de la secció de gràfics del nostre gremi.

RICARD SÁNCHEZ LLEVOT, Gremi IGC, 6-3-2018
He sabut per la meva filla Carlota la mort de «la Gemma de Romanyà/ Valls»,
una referència en els temps llunyans dels inicis de l’editorial Eumo de Vic. Rebeu
el meu condol amb el testimoni del meu record d’ella com una gran dona.
RICARD TORRENTS,
president del Consell Consultiu, Universitat de Vic, 8-3-2018
Ho sentim moltíssim, Elisenda. Crec que tot el sector editorial i gràfic
trobarà molt a faltar la teva mare. Rep una forta abraçada
de part de tot el personal de Tallers Gràfics Soler.
FERRAN SOLER BANÚS, Tallers Gràfics Soler, 6-3-2018
En nom d’Orpí Manipulats vull expressar a tot l’equip de Romanyà/Valls i a
tu en particular el nostre condol per la mort de la teva mare i el que suposa per a
la comarca la pèrdua d’algú de tanta rellevància en la vida empresarial i cultural.
RAMON OLLÉ, Orpí Manipulats, 6-3-2018
Gràcies per tot el que ens has ensenyat!!!
GEMMA i MONTSE, Eumo, 6-3-2018
La coneixia des de feia més de 25 anys quan vaig començar a fer de representant
per la zona, i només tinc paraules d’agraïment per la seva confiança i amistat.
RAMON LLADÓ, Gili Ferreteria Industrial, 6-3-2018
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Gràcies per haver cregut en mi i haver-me donat la meva primera oportunitat
laboral i següents. Admiració a una gran persona. Gràcies!
ANNA MONTEAGUDO, 6-3-2018

Gemma Romanyà, in memoriam
El passat 5 de març del 2018, va morir als 72 anys Gemma Romanyà i Valls, qui
durant més de 40 anys havia estat la gerent de la Impremta Romanyà/Valls,
primer a Capellades i després a la Torre de Claramunt. A tots els lectors de
Catalunya (i de bona part de la resta d’Espanya) ens resulta molt familiar aquest
taller d’arts gràfiques, ja que el seu nom figura a la pàgina de crèdits de molts dels
llibres que hem tingut a les mans, de les principals editorials.
La impremta fou fundada el 1955 a Capellades pel pare de la Gemma, caixista
d’ofici. Es tracta d’un clar exemple d’empresa familiar, aixecada amb l’esforç de
tota la família. De ben joveneta, amb 17 anys, la Gemma passà dos cursos a
Ginebra, i tot seguit a Londres i París, a causa de la seva facilitat per a les llengües.
El 1973, tot i que no en tenia la intenció, prengué la direcció de l’empresa familiar
en morir prematurament el germà que la duia, Joan.
Actualment, Romanyà/Valls és una de les principals companyies en el seu
sector a Catalunya, amb una quarantena de treballadors, que va modernitzant
constantment la maquinària i els processos, amb les últimes innovacions com la
impressió digital i la impressió sota comanda.
Des de l’Escola de Llibreria estem molt agraïts a la Gemma Romanyà i a
l’empresa, ja que cada any tenen la gentilesa de rebre els alumnes del postgrau, els
quals, a part de visitar les instal·lacions, reben una formació tècnica per part del
director Àngel Valls i de Roger Fló, cap de preimpressió. D’aquesta manera els
futurs llibreters coneixen sobre el terreny la funció fonamental que té la producció
en la cadena del llibre, a partir d’una gran indústria.
El programa de TV3 Identitats, dirigit i presentat per Josep Maria Espinàs, va
entrevistar el 26 d’octubre del 1986 la Gemma Romanyà (quan tenia 41 anys).
Aquí la podreu veure: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/GemmaRomanya/video/2778850/
BLOG DE L’ESCOLA DE LLIBRERIA, 12-03-2018
Assabentats del traspàs de la Gemma, volem fer-vos arribar el nostre
més sincer condol per aquesta irreparable pèrdua. L’elegància, la saviesa
i la humanitat que la van caracteritzar deixen petjada i la converteixen
en un referent en el món empresarial.
JAUME i M. CARME, El Tall de Conill, 6-3-2018
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En primer lloc, deixa’m que et doni el meu més sincer condol per la mort
de la teva mare. No la vaig conèixer, però et puc ben assegurar que tothom, i
dic tothom, me n’ha parlat molt bé, i això vol dir molt! Estic segur que tu
seguiràs el seu mestratge amb igual èxit! Molta força!
JOAN SALA, Comanegra, 6-3-2018
Elisenda, la pena i tristesa és molt gran, però és tant el que la Gemma
m’ha ensenyat que també tinc un sentiment de satisfacció i plenitud
d’haver tingut tan a prop una persona tan única. L’esforç, la generositat,
la valentia, el riure i sentit de l’humor, les conviccions, la modèstia,
no perdre mai el nord, la bondat, l’alegria, la perseverança i milers de virtuts
més que sempre va voler compartir i regalar-me. La Gemma, i tot l’equip de
Romanyà, és una part fonamental de l’èxit de La Campana.
Una sort immensa, sempre heu estat i esteu al nostre costat.
Sempre m’he sentit una mica Romanyà.
JOANA MARTÍ, La Campana, 6-3-2018
Elisenda: lamento molt la mort de la teva mare. Tinc molt viu el record del dia
en què vam vindre a Capellades, amb el Jordi Ferré, aviat farà setze anys,
i vam anar a dinar amb ella. Ens va explicar la història de la impremta,
la mort del seu germà (el teu tiet), que ella va viure amb tanta tristesa,
i que les circumstàncies la van portar al capdavant de l’empresa.
Sempre ens en quedarà un bon record. Rep el nostre sincer condol
en uns moments tan dolorosos.
JOSEP M. OLIVÉ COMPTE, Cossetània Edicions, 6-3-2018
Tu i jo només ens hem vist una vegada a Romanyà/Valls, en una de les meves
visites: ens va presentar ella.Volia acomiadar-me d’una dona atrevida,
valenta i determinada. Guardo un gran record de la Gemma,
sempre preocupada per com m’anava als meus inicis comercials,
i les xerrades que teníem de política... Com va dir el teu pare a la cerimònia,
«marxa sabent que més tard o més d’hora tindrem un país millor».
Una forta abraçada!
JORDI CASALS MARTORELL, Mccgraphics, 6-3-2018
Tinc un gran record de la teva mare. Us acompanyem en el dol. Ben cordialment.

JOSEP COTS, Edicions de 1984, 6-3-2018
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Manifestacions relacionades amb el món cultural
Ha mort la Gemma Romanyà. Amb la seva llum, el seu amor envers l’art,
els joves i els ideals. Algú que tocant de peus a terra era capaç d’aconseguir,
des de tan poc, aquella primera petita impremta, tant per a tants. Decisió, tenacitat
i un cor que no esperava res a canvi. Ens ha ajudat, sempre semblant que érem
nosaltres qui l’enriquíem. Porto d’ella quelcom d’intangible i valuós.
El seu contacte m’ha conformat de la millor de les maneres,
dissentint quan tocava, des d’un amor profund que ens permet ser nosaltres,
a vegades comprenent-nos, d’altres acceptant-nos, sempre estimant-nos.
T’estimo, Gemma. També vull ser al vaixell dels qui creuen en l’art i els joves.
Gràcies per mostrar-lo, gràcies per ser en nosaltres.
FRANCISCO POYATO, 5-3-2018
Amb molta pena he rebut la notícia. La recordaré sempre com una persona
excepcional, treballadora, generosa...
ANA CARRO, 5-3-2018
Benvolguts familiars de la Gemma, sento molt la seva mort, i recordo emocionat,
ara més inclús que al seu moment, les sessions en què vaig presentar pel·lícules,
pròpies i alienes, al seu cineclub.
CARLOS BENPAR, 7-3-2018
Acabo de rebre aquesta notícia i estic totalment commogut. Em considero
privilegiat per haver conegut de prop una persona com ella, exemple de decisió
i coratge. Una abraçada ben forta per a la família i els amics de Paper de Música.
GUILLEM MARTÍ, 5-3-2018
El nostre profund condol a tota la família. La Gemma ha lluitat fins al final per
aquesta vida que en ocasions és molt fràgil i dolorosa. El seu servei a l’empresa,
la família, la música i el país ha estat modèlic. Gràcies, Gemma, pel servei cultural
que juntament amb en Miquel ens heu donat amb Paper de Música.
FREDERIC, MONTSERRAT, ORIOL i BERNAT,
Escola de Música de Capellades, 5-3-2018
Us vull transmetre el meu condol. Recordo d’una manera entranyable
i meravellosa la participació en el cinefòrum, la generositat
i l’estima de la Gemma Romanyà cap al cinema. Amb tot l’afecte.
IVAN PINTOR, 11-3-201
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Hola!!!
Me entristece mucho esta noticia. Le tenía mucha estima
y ha sido una gran mujer. Os mando un fuerte abrazo a toda la familia
y os acompaño en el sentimiento!!!
JOSÉ ENRIQUE BAGARÍA, 5-3-2018
Sempre portarem la Gemma en el nostre record. La música ha estat
la seva passió i sempre l’acompanyarà. Una abraçada per a la família.
ANA MOREIRA i TONI PERRAMON, 5-3-2018
El treball de la Gemma i el seu tarannà han fet que tant la meva formació
musical com personal s’enriquissin molt. La Gemma ha estat un àngel,
i d’àngels n’hi ha molt pocs.
ANNA CLOSA, 5-3-2018
El Josep i jo també l’estimàvem molt. I és el més natural per les seves qualitats.
Era una dona magnífica, sàvia, senzilla, sensible, diligent, humana, encantadora,
i una llista interminable de qualitats. Jo la tinc present amb motiu del meu
primer llibre de poemes que em vàreu imprimir, Llibre obert al vent, i de quan
que vam venir a Capellades i quan vàreu venir a les nostres Caves Blancher.

JOSEP CARBÓ CAPDEVILA i TÒNIA TORRELLES, Caves Blancher, 5-3-2018
Quina tristesa! Quin honor poder-li dedicar unes paraules a la Gemma!
Quina joia en recordar tot el que vivim a Capellades gràcies a la Gemma
i amb la Gemma! Quina esperança! Quina tristesa! En la intimitat dels detalls
del cinefòrum hem pogut veure i viure la grandesa de la Gemma.
En aquest sentit m’agradaria afegir els següents detalls que porto al cor.
M’agradaria afegir una referència a un gran valor que la Gemma em transmet
i que li he sentit lloar més d’una vegada: compartir. Crec recordar que en més
d’una ocasió s’hi havia referit com «el gran verb». Penso que aquest valor de
compartir amb els altres caracteritza i fonamenta, juntament
amb la seva generositat, tota aquesta activitat gegant que duu a terme.
BERNAT SELLARÈS, 5-3-2018
Us acompanyem en el sentiment, una abraçada. Ho vivim com una pèrdua
per la cultura, la música i l’art. Gràcies pel seu exemple.
JORDI ENRICH, 5-3-2018
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Moltes gràcies, Gemma, per haver-hi sigut! Gràcies per tot!!!
Et recordarem, de ben segur.
JOAN VALENTÍ, 5-3-2018
Gràcies a la Gemma he descobert el vertader significat de la paraula «altruista».
A mi m’ha fet creure més en mi. Durant moments difícils i desinteressadament,
va tindre gests que recordaré sempre. Jo, orgullós, asseguro que el 100% de les
hores compartides amb la Gemma han estat d’una qualitat excepcional. Estic
profundament agraït. La Gemma ens ha brindat l’oportunitat de deixar-nos
expressar lliurement a través del nostre estimat cinefòrum. És un honor
formar-ne part. Ha estat la millor mestra de cerimònies, citant davant el públic
del cinefòrum el valor humà de les persones que hem tingut la gran sort de
poder exposar un film. Analista humil i gran moderadora, sempre educada però
amb una opinió clara, afilada i valenta. Seguirem aprenent del seu caràcter i la
seva bondat. Perquè si alguna cosa tinc molt clara de la meva joventut, és que
aquelles persones que miren per tu es fan un lloc privilegiat als nostres cors
i t’acompanyen allà on vas per sempre més.
La Gemma sempre serà amb nosaltres. Sempre serà amb mi.
JOSEP RAMON CLOSA, 4-3-2018
A Paper de Música vaig fer un concert el 2010. Recordo amb estima l’afable
acollida de la Gemma, plena de generositat, respecte i treball.
Nerviós com jo estava, la seva rebuda va ser la d’un àngel vingut del cel!
I què dir del posterior sopar! Molts músics ens recordem d’ella
en aquestes experiències compartides excepcionals.
JOSEP GARCIA, 6-3-2018
Sentim molt la pèrdua de Gemma Romanyà, que tant ha fet per la cultura i en
particular pel món de la música. Pregarem per ella! La trobarem molt a faltar.
Una forta abraçada per a tots els que l’estimàven.
JOSEP MARIA BUSQUETS,
president del Consell Català de la Música i del «Jardí dels Tarongers», 6-3-2018
Sens dubte, la seva dedicació incondicional i la seva qualitat humana
han impregnat i enriquit el món musical d’una manera extraordinària, i ben segur
que la seva tasca amb els talents que va descobrir encara continuarà donant fruits.
Hem tingut el plaer de conèixer-la i trobarem a faltar el seu dinamisme i coratge.
M. QUERALT MARTÍ, directora de l’ECMM d’Igualada, 20-3-2018
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Vam parlar amb l’Ignasi, ja que cap dels dos no vam poder acompanyar-vos
en el comiat a la Gemma, i ens agradaria molt venir algun dia a portar-li un
ram de flors i a fer-te una abraçada... Recordant la Gemma amb amor
i agraïment per tot el que va fer per mi, t’envio el meu condol i amistat.
MONTSE PRATDESABA, 5-3-2018
Conocí a Gemma durante los cursos de Lied de Assumpta Mateu y
Francisco Poyato. Era el verano de 2003. Nunca olvidaré el Paper de Música y
de la dedicación de su fundadora, la señora Gemma Romanyà.
Toda su vida fue un ejemplo inimitable de amor incondicional por las artes
y de voluntad de promoción y sostén de los jóvenes talentos.
Ha dejado un gran vacío en nuestros corazones.
DANIELA DE MARCHI, 6-3-2018
Benvolguts Miquel i Marga, ens sap molt greu! Avui ha estat un dia trist!
La Gemma ha estat una persona encantadora i la trobarem molt a faltar!
Tot i que sempre estarà en la nostra memòria.
Us fem arribar el nostre condol des de Palafrugell.
EVA RIBAS TEIXIDOR i JAUME, 6-3-2018
La seva ajuda i recomanacions a la nostra entitat va fer
que els capelladins i capelladines poguessin gaudir d’actes de categoria.
La cultura de la vila trobarà a faltar la seva iniciativa i suport.
PEP VALLÈS SANMARTÍ, president de la Junta de la Societat La Lliga, 6-3-2018
Hem sabut la tràgica notícia, i estem encara amb una pena terrible. Sentim
molt que la Gemma hagi traspassat, la trobarem a faltar tant! No tenim paraules
per agrair tantes i tantes accions en pro dels artistes. Només podem dir que
sempre restarà en els nostres pensaments. En nom dels Amants de Lulú,
les més sinceres condolences a tota la família i amics.
PEP MASSANA, 7-3-2018
Ayer supimos del fallecimiento de Gemma. Desde el Trío Cervantes queremos
hacer llegar a su familia y allegados nuestro más sentido pésame.
Por favor, hacernos saber si se tiene pensado hacer algún tipo de homenaje
a su figura. Nosotros estamos dispuestos a participar en el mismo,
es lo menos que podemos hacer por una persona que nos regaló
su generosidad a cambio de nada. Un saludo.
CARLOS CANO ESCRIBÁ, 7-3-2018
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Gràcies per la vostra generositat, bon gust, bon criteri i pel vostre amor!
Us portem sempre amb nosaltres!
MONTSE SITJÀ i MARIA FLOREA, 6-3-2018
Quina notícia més trista! Sempre la recordarem amb el seu entusiasme contagiós
i la seva tasca en favor de la música. Accepteu les meves sinceres condolences.
ALBERT ATTENELLE, 5-3-2018
Ostres! Quina tristesa! El món musical queda una mica més buit. Per la seva
empenta, pel seu altruisme i per la seva aposta constant per la joventut i els
músics emergents, perdem una persona excepcional. La trobarem a faltar.
Una forta abraçada als seus familiars.
PEP SURINYAC, 7-3-2018
Sóc una de les persones que he vingut a molts dels actes que havia organitzat
la Gemma. Ha estat una persona culta, activa, responsable.
Estimava la música, la cultura, i ens ha ajudat durant molts anys de la seva vida
a conèixer diferents autors, ha procurat que els joves tinguessin més possibilitats
de promocionar-se en el seu camp, ens ha portat conjunts de música preciosos,
cinema... Ha estat una gran persona. Moltes gràcies, Gemma, a tu,
i també a tots els que heu estat al seu costat.
JOSEPA PÉREZ ALBIOL, 11-3-2018
Ens ha estat un cop molt dolorós. Veient-la sempre amb l’energia
que la caracteritzava no ens podem imaginar que ja no la veurem més. Just
aquesta setmana l’havia convidat a un acte musical. Ho sentim molt. Crec que
som milers els qui li estarem sempre agraïts per la seva alegre acollida, ajut real
a projectes, professionalitat i exigència que l’han destacat. Una abraçada.
JOAN JOSEP i MARINA RODRÍGUEZ BRIÀ, 7-3-2018
És amb sorpresa i dolor que rebo la notícia de la mort de la Gemma.
Havia col·laborat amb ella durant molts anys a través del Festival de Música
del Maresme, de Premià de Dalt, en la meva qualitat de presidenta
del Patronat de Música, tasca que ja fa uns anys que no desenvolupo. Mai no
oblidaré la seva total disposició per donar-nos un cop de mà i trobar el concert
més adient al que necessitàvem, tant des del punt de vista econòmic
com artístic, ni els seus concursos per trobar els millors músics. Cordialment.
MARIONA BORRÀS I PADRÓ, 6-3-2018
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Bon vespre, Miquel,
He estat dubtant uns quants dies
sobre si fer-te arribar aquest poema.
Potser en el moment que el llegeixis
estaràs pensant en altres coses i, amb
les meves paraules, puc provocar-te
dolor o tristesa.
Avui, tot remenant arxius per
qüestions literàries, he obert el que
duu Gemma per nom. He pensat
que potser el rebries millor que dies
enrere. No sé...
Sigui com sigui, crec que l’escalf
d’unes paraules mai poden ser motiu
de rebuig. Les vaig escriure mentre
estava a punt d’escoltar una peça de
piano, fora de Capellades.
Permet-me aquest petit homenatge sincer, de gratitud per una
tasca que, com molta altra gent, em
complac a saber valorar.
Una forta abraçada!

FRANC GUINART

Sóc conscient que aquesta mostra d’expressions de condol és incompleta,
perquè no tothom té l’avinentesa d’expressar de la mateixa manera els seus sentiments: per exemple, més d’un amic va plorar sense haver deixat cap escrit! També
em sabria greu d’haver-me oblidat alguna condolença rebuda que no hagués vist.
D’altra banda, dos dels músics i compositors que han estimat molt la Gemma
-Antoni Ros-Marbà i Benet Casablancas– ens han deixat unes petites composicions dedicades a ella, que es reprodueixen a les dues pàgines que segueixen.

57

Partitura que va compondre ANTONI ROS‐MARBÀ
en record de la Gemma*

* La interpretació d’aquesta partitura, a càrrec d’Albert Gumí, clarinet, i de Jordi Masó, piano, va tenir lloc en començar la
final del 28è Concurs Internacional Paper de Música de Capellades,
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Partitura que va compondre BENET CASABLANCAS
en record de la Gemma*

* La interpretació d’aquesta partitura va anar a càrrec del pianista Víctor Braojos.
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RESSÒ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

AnoiaDiari

Mor als 72 anys la impressora capelladina Gemma Romanyà
Dilluns, 5 març del 2018. 20:40. Redacció AnoiaDiari.
El món de la cultura anoienca està de dol. Aquest dilluns moria als 72 anys
Gemma Romanyà i Valls. Des de la seva empresa familiar, la impremta
Romanyà/Valls SA, va exercir un paper capdavanter a nivell editorial a la
comarca.
Amb Gemma Romanyà s’apaga una energia incansable que va situar l’entorn de Capellades, una vila de coneguda tradició paperera, al centre de la
indústria editorial. Romanyà, apassionada de la cultura, va fundar Paper de
Música, organitzant cicles de concerts i cinefòrums.
La capelladina estava al timó des del 1973 de la impremta Romanyà/Valls,
una firma que va viure un nou impuls amb la seva direcció. La seva faceta
empresarial va ser tan important com la seva inquietud cultural. La tasca de
mecenatge desenvolupada per Romanyà va rebre el reconeixement de diverses
institucions del país. La capelladina estava casada i tenia tres fills.
AnoiaDiari va poder entrevistar Gemma Romanyà amb motiu de Sant Jordi
l’any 2016. En aquella entrevista, la impressora enviava una advertència: «Si es
perd l’hàbit de llegir, tindreu una societat molt més pobra humanament i
intel·lectualment».
L’enterrament per acomiadar-la tindrà lloc a l’Església de Capellades el
dimecres dia 7 de març a les 11 del matí.
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La Veu de l’Anoia

Mor als 72 anys l’empresària i mecenes capelladina
Gemma Romanyà
Gemma Romanyà i Valls és una
d’aquelles persones que deixa empremta social. El 1973, el seu germà li
va demanar que es posés al capdavant
del negoci familiar i deixés la seva
carrera professional per assumir unes
responsabilitats molt allunyades a les
que havia tingut fins aleshores. El seu
caràcter valent i decidit va portar-la a
consolidar i engrandir l’empresa, fent
diverses ampliacions a la planta de la
Torre de Claramunt i modernitzant
Programa Identitats, 25-10-1986.
l’activitat fins a convertir-la en una de
les millors del sector d’arts gràfiques,
especialitzada en la impressió i enquadernació de llibres.
Ha estat una persona singular. Ella deia que no era una persona culta, però
havia endegat i donat suport a moltes activitats culturals. Lectora impenitent,
sensible a les arts i a la cultura, va animar i ajudar molts artistes. El 1988 va crear
la Sala Paper de Música, on s’han celebrat concerts i el Concurs Internacional
Paper de Música per a la promoció de joves intèrprets. En aquesta sala també s’hi
fa música de ballet i sessions de cinefòrum, aplegant sempre una nombrosa assistència.
La seva paraula clau ha estat compartir. «Quan en un ambient cultural hi ha
transmissió de coneixement, es comparteix, s’aconsegueix un major enriquiment
per a tothom».
Paper de Música, nom que va idear l’escriptor Josep M. Espinàs, és avui un
model cultural de gestió privada referent a Catalunya. Una bona manera de contribuir a la difusió de la cultura entre la població i a millorar-ne el seu coneixement. Per aquesta tasca va rebre un Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís
Carulla el 1998, el Premi al Patrocini i Mecenatge Empresarial el 2005 i el reconeixement dels assidus que acudien als actes que s’hi realitzaven. Persona compromesa amb el país, ha col·laborat en l’edició d’àlbums, enregistraments de música i col·laboracions de tota mena.
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Molts amics l’han acompanyat en el seu comiat. Editors, escriptors, músics,
directors d’orquestra, historiadors, escultors, pintors… Sempre amb el suport del
seu espòs, Miquel Pujol i Palol, enginyer i professor de l’Escola d’Enginyers
Agrònoms, company amb qui ha fet un equip formidable en l’activisme cultural,
en el vessant empresarial i en la formació dels seus fills, Oriol, Roser i Elisenda,
qui està ara al capdavant de l’empresa.
PERE PRAT, 6-03-2018

L’adeu a Gemma Romanya:
un record inesborrable a la nostra memoria col·lectiva
Voldria contribuir a donar la meva visió del mecenatge cultural de la Gemma
Romanyà, de Capellades. Després de l’article excel·lent d’en Joan Pinyol de la setmana passada, quan es produií la notícia pesarosa de la seva mort, jo faré una aportació complementària de la meva visió de la persona i l’obra que vaig conèixer,
resumint el vessant cultural de la Sala Paper de Música. Deixaré així als escriptors
que abundin en la banda editorial que dugué a terme la Gemma des de la impremta
Romanyà/Valls, que també dirigia. Fa ara 23 anys, o sigui, el 1995, vaig creure
oportú fer el meu primer comentari musical a un concert, el del Duo Reicke. Ho
feia perquè creia que era important poder difondre als mitjans locals la tasca de
Paper de Música i descriure la música dels intèrprets de primera línia que acollia.
Com passaria després amb els concerts de pianistes joves llavors, com Daniel
Ligorio i altres, que amb el temps esdevindrien artistes coneguts arreu per la seva
vàlua. Anem més endarrere. Paper de Música va començar la seva activitat el 1988,
o sigui ara fa 30 anys. Gemma Romanyà va ser l’ánima del clúster artístic per
excel·lència d’aquell moment, un punt de difusió i defensa culturals que arribaria
a depassar les fronteres nacionals, essent inclús de referència internacional, amb la
promoció de la música i de concertistes de diferents disciplines musicals. Les gravacions dels concerts de Paper de Música van acabar arribant a les principals emissores nacionals. Si hi sumem el vessant literari, sens dubte parlem d’un personatge
polièdric, d’una facilitadora ideal de música, literatura, de trobada intel·lectual.
Una dona plena d’amor a la gent i al poble, ja que tothom que ho ha
volgut s’ha enriquit amb la seva ajuda. La seva família l’acompanyà en aquesta
tasca incansable; un record per al seu marit, en Miquel Pujol, que sempre ajudava. Li envio un missatge de coratge i felicitació pel fet que la seva filla vol
seguir la seva tasca al capdavant de Paper de Música. La Gemma Romanyà era
seriosa en el tracte, però amable i accessible; no perdia els papers, mai millor
dit, ni la serenor. Crec que la majoria dels que anàvem als seus concerts en
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sortíem complaguts. Els
que, pel que sigui, no en
gaudien suficientment tenien el consol que al final
sempre hi havia cava fresc i
dolços per amortir les penes, que la Gemma donava als que assistien als concerts. A mi no em calien,
perquè jo ja gaudia escrivint les cròniques per a la
Canal Taronja, La Plaça, 14-6-2015.
premsa local, arribant a
escriure-les inclús a la Revista Musical Catalana. Si jo fallava, sempre hi havia algú
disposat a fer-ho en el meu lloc, potser amb més autoritat. La Sala Paper de Música
ha ofert més de 400 concerts durant els 30 anys que té de vida, un Concurs
Internacional de Música fix, cursos musicals, enregistraments, sessions de cinema,
d’òpera i dansa, entre d’altres activitats.
Tot el que he parlat no ho he dit de memòria; he tingut l’ajut dels dos volums,
Els concerts de les quatre estacions i Altres concerts, que, amb motiu del 20è aniversari
de Paper de Música, van ser publicats per l’empenta de la mateixa Gemma. És
una edició completa, il·lustrada i generosa de l’activitat dels primers 20 anys de
Paper de Música (aconsello a tothom que pugui que els consulti a la Biblioteca
Central d’Igualada). Hi trobareu comentaris musicals i opinions tan autoritzades
com les de Josep M. Espinàs, Jaume Cabré, Alfons Udina i Ignasi Riera.
L’any 1998, Gemma Romanyà va ser guardonada amb el premi Jaume I
d’Actuació Cívica Catalana «per acostar la música al poble a través de concerts
que promocionen els nous intèrprets...», entregat a Barcelona. Aprofito l’ocasió
per demanar una o dues creus de Sant Jordi per a Gemma Romanyà i la Sala
Paper de Música. Podem demanar-ho amb fonament des de l’Anoia. Creiem
que Gemma Romanyà i Paper de Música han contribuït de forma preeminent
a desvetllar l’interès cultural i musical a la comarca i, per extensió, a tot el país.
I ho han fet amb constància, superant obstacles, a contra corrent, treballant a
tothora en favor de l’art, i fent arribar a molta gent el patrimoni cultural propi
i forà. És just recordar persones com ella, que han coadjuvat al renaixement
artístic i han impulsat noves generacions d’artistes. Afavorim el gran xiprer
verd, alt i majestuós, i rebutgem el matoll gris, la mediocritat, la indigència
intel·lectual que sembla instal·lada al poder i de mirada curta, cegada pel materialisme. Fins sempre Gemma, família, amics, i llarga vida a Paper de Música.

JORDI BADIA SENDRA, L’Enllaç, 15-3-2018
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En l’adéu de la Gemma Romanyà
Totes les paraules impreses a Romanyà/Valls, durant tots els anys de l’existència
de l’empresa, resulten insuficients per donar compte del que ha estat la Gemma
Romanyà per a moltes persones i per a la cultura literària i musical del país, i
també de més enllà de les nostres fronteres. Com a símbol de la dona amb empenta, afable, sensible i entregada a la professió, a la família i a les seves passions
culturals, som moltíssims els que preservem milers de records que ens lliguen a
ella. Records particulars, com els que llegireu ara, que se sumen al mosaic de
records que compartia amb tantíssimes persones. Aquests només són els meus.
Des de Romanyà/Valls la Gemma va ser la primera persona que em va contractar
per donar classes de català. Era a finals dels vuitanta i va impulsar un curs de
català per als seus treballadors. Els permetia acabar la tasca una hora i mitja abans
i els feia venir a les meves classes dins l’empresa perquè obtinguessin un nivell
suficient en la nostra llengua. Més endavant, un cop nascut Paper de Música,
juntament amb la Lis Balcells la vam entrevistar en més d’una ocasió com a
corresponsals de Capellades de La Veu de l’Anoia.
A la meravellosa Sala Paper de Música, l’any 1997 vam poder dur a terme
un recital poètic dedicat a Josep Costa Pomés dins el marc del Congrés de
l’Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana (AJELC), que vam celebrar a Capellades, i anys després hi vaig poder fer una xerrada sobre Pere
Calders, prèvia a un espectacle teatral i musical sobre l’autor a càrrec de l’actriu
Imma Colomer. Les paraules, escrites i compartides, van anar dibuixant llaços
estrets entre tots dos, i la complicitat literària ens va regalar unes llargues converses interessantíssimes. Voltats de llibres acabats d’imprimir, a propòsit de
causes també compartides com la lluita per treure el meu avi del Valle de los
Caídos, que ella seguia de prop amb un interès sempre creixent, i també respecte del procés d’alliberament nacional de Catalunya, en el qual, i des de la
base més raonada i amb fonaments ben articulats, estava ben implicada.
L’edició de dos llibres propis a Romanyà/Valls (el conte infantil il·lustrat En
Ventilat i l’Espantall i el llibre d’entrevistes a vint-i-cinc capelladins titulat Perquè
som poble) em va permetre treballar-hi braç a braç i veure de prop la seva absoluta
rigorositat professional i passió editora. Capelladina de soca-rel, la Gemma, que
era tot entusiasme i que encomanava les seves passions de la manera més natural
i efectiva, ha estat d’aquelles persones que fan niu positiu en moltes ànimes i que
seran sempre perennes en el nostre record. Només l’hem perduda físicament.
Gràcies per tot, Gemma, que és tant, i que ho és tot.
JOAN PINYOL
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Gemma Romanyà Valls.
Una vida teixint complicitats
JOAN PINYOL

Tots els que a la vida hem
tingut la sort de coincidir amb
la Gemma Romanyà (Capellades,
1945-2018) serem, per sempre més,
deutors de la seva generositat des
de tots els camps culturals que ella
va abonar amb iniciatives ben fructíferes. Les arts gràfiques, la música, el cinema i, entre altres, també
amb el seu suport, les excavacions
arqueològiques a l’Abric Romaní.
Tal com es va dir en el seu sentit
funeral el 7 de març proppassat,
davant d’una església de Santa
Maria de Capellades plena a vessar de persones i de gratituds molt
diverses, si tots els pobles del nostre
país comptessin amb una Gemma
Romanyà, el nivell cultural de
Catalunya s’enfilaria molt amunt,
Europa enllà, on, com deia Salvador
Espriu, diuen que la gent és neta, i
noble, culta, rica, lliure, desvetllada
i feliç! Aquell dia tots els presents
teníem al pensament i en el record
més íntim la seva manera de ser i,
a les mans, un recordatori presidit
per un arbre d’arrels molts profundes i per una frase: «Per mi el
més important és el text». Durant
setanta-dos anys, la Gemma no va
deixar mai de teixir complicitats
incomptables.
L’any 1962, cursats els estudis
de mercantil (correspondència, càl-

cul i comptabilitat), es va produir
un canvi radical en la seva orientació vital. La senyora Notario (Mercè
Ruiz i Sanromà), que va esdevenir
la seva mentora durant uns quants
anys, li va plantejar la conveniència d’anar a l’estranger per estudiar
idiomes (francès, anglès...). Ella s’hi
va entusiasmar i, amb la complicitat de la seva mare, va aconseguir
vèncer les reticències familiars (una
noia tota sola en un món tan perillós!). Tot just acabats de complir
els disset anys, va viatjar sola en
tren cap a Ginebra, per estudiar
francès, i va assumir-ne també sola
tots els costos. A partir de llavors,
es va estar sis anys seguits fora de
Capellades (dos a Ginebra, dos a
Londres, un a Madrid i un a París el
curs 1967-1968). Després va tornar
a Capellades i, des del 1970, un cop
casada amb en Miquel Pujol Palol,
va viure una mica més de tres anys
a Osca, on el seu marit treballava
com a enginyer agrònom.
L’abril del 1973 va tornar a
Capellades per fer costat al seu
germà Joan, ja molt malalt, que
comandava una incipient impremta
continuadora de la tradició d’arts
gràfiques encetada pel seu pare,
Josep Romanyà Montcada. La mort
del germà va posar-la al capdavant
de l’empresa. Era l’any 1974, la
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Gemma Romanyà als 22 anys (1967)

Gemma tenia vint-i-vuit anys i,
seguint el mestratge dels qui la
van precedir, va creure fermament
en aquell projecte empresarial i
el va dotar d’una singularitat i
d’una empenta úniques que van
fer que Romanyà Valls S. A. no
parés de créixer i de consolidar-se
en el nostre panorama editorial.
Gràcies als quaranta anys de lluita
i d’esforços des de la direcció,
avui és una empresa capdavantera
que ofereix la màxima qualitat
en la impressió i enquadernació
de llibres sobre la base de quatre
principis estretament lligats a la
naturalesa de la Gemma: la tradició
heretada, la innovació constant, el
compromís i la proximitat. I tot
plegat sobre la base del que per a
ella era un dels grans plaers de la
vida, la lectura.
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Un altre pilar fonamental que
explica com ha estat la Gemma és
el valor constant que també atribuïa a la família. Sovint deia que
res del que ha fet no hauria estat
possible sense la implicació estreta
del seu marit, i dels tres fills de la
parella, l’Oriol, la Roser i l’Elisenda. Amb l’empresa ben encarrilada i en plena formació dels fills,
a finals dels anys vuitanta es va
tornar a engegar la seva capacitat
d’iniciativa i de treball, aleshores
en el terreny de la promoció musical, tot fent possible una iniciativa
fascinant. Després d’adquirir un
Chassaigne, un piano gran cua per
a l’aprenentatge musical dels fills,
va tenir la pensada de compartir
l’excepcionalitat d’aquest instrument i d’ajudar els joves músics
a obrir-se camí mitjançant l’organització de concerts de piano a
partir de 1988 i cada tres mesos (a
cada nova estació de l’any), oberts
inicialment als amics i després a
tothom, des del propi domicili
particular. Fins i tot amb cadires
disposades per diversos espais de
la casa i amb el suport de diferents
pantalles de vídeo per tal de poder
seguir l’intèrpret des de qualsevol
racó. Aquesta va ser la llavor del
que acabaria sent Paper de Música:
una nova suma d’empenta, passió,
disciplina, exquisidesa i compromís
per part de la Gemma i del Miquel.
La idea va ser tan encertada que
de seguida va rebre diversos assessoraments significatius. Els escriptors Josep M. Espinàs, Ignasi Riera,
Miquel Martí i Pol i Jaume Cabré,
entre molts altres, van participar en

aquestes vetllades musicals. El primer va proposar-li el nom de Paper
de Música i va aconsellar que es
donés una dimensió social a l’acte
a partir del refresc que se servia al
final de les audicions.
Paper de Música va anar agafant gruix, també a escala internacional. De seguida hi van actuar
professors de música dels conservatoris propers i, amb la intenció
manifesta d’aixecar el nivell musical del país des dels pobles, va sorgir
la idea de crear un concurs adreçat
a joves intèrprets per donar-los a
conèixer al públic i també als organitzadors de cicles de concerts i,
alhora, per donar l’oportunitat
d’escoltar la seva música des de
Capellades. Tenint en compte la
participació entusiasta de músics
d’arreu del planeta, es va acabar
anomenant Concurs Internacional
Paper de Música de Capellades i
ha comptat amb un destacat jurat
professional presidit per l’Antoni Ros-Marbà. En la línia de la
promoció dels joves intèrprets,
el premi d’aquest concurs —que
enguany arriba a la vint-i-novena
edició— en lloc de ser metàl·lic
té la forma d’un mínim de deu
concerts en festivals i auditoris
d’arreu del país, de manera que la
relació entre els premiats i Paper
de Música es manté contínuament.
A partir d’aquestes bases ben sòlides, l’empenta de la Gemma i la
seva generositat i apassionament
per la música es van ocupar de
la resta. Per exemple, a l’hora de
facilitar l’espai més adequat per
a les audicions, la sala Paper de
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Música, un espai extraordinari
construït a Capellades, al costat
de l’habitatge familiar i de la seu
social de l’empresa Romanyà Valls,
que es va inaugurar el 1991 i que
va explicar l’augment considerable
de la programació de concerts, un
cada mes, amb una gran varietat
d’oferta musical, una especial cura
en la programació i en el desenvolupament de cada sessió.
El 1992, es va iniciar el
Curs Internacional de Música de
Cambra Paper de Música, el qual
portava cada any a Capellades professors i alumnes de procedència
internacional. A partir de 1994, es
va constituir la fundació privada
Paper de Música, amb els objectius de difondre la música culta fora
dels grans centres urbans, i formar
i promoure els joves intèrprets.
L’any 2008 es van commemorar
els primers vint anys de concerts
de Paper de Música i es va editar
un llibre que recollia tota la programació, contingut i cròniques dels
concerts de les dues dècades. Van
ser l’evidència més clara del que
en el seu dia Josep M. Espinàs va
qualificar d’entusiasme indefallent
de la Gemma i d’una realitat, la de
Paper de Música, que justament
enguany ha arribat als trenta anys
de vigència i que s’ha convertit en
un punt de trobada musical de
primer nivell al nostre país. Per la
seva tasca altruista de mecenatge
cultural i des del capdavant també
de Paper de Música, la Gemma va
rebre diversos reconeixements. El
1998, la Fundació Carulla li va
atorgar un dels Premis d’Actuació
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Gemma Romanyà el 2014

Cívica i el 2005 va obtenir per unanimitat del jurat —un fet inèdit!—
el Premi al Patrocini i Mecenatge
Empresarial a Espanya que concedeix l’Associació Espanyola per al
Desenvolupament del Mecenatge
Empresarial.
La sala de Paper de Música, que
compta amb una acústica exquisida, ha estat l’escenari de diversos
enregistraments musicals per a
conjunts i orquestres de renom i
també dona cabuda a altres activitats culturals, teatrals, poètiques i
fins i tot cinematogràfiques. Des de

l’any 2001, acull igualment les activitats mensuals del Cinefòrum Josep
Romanyà i Montcada, en homenatge al pare de la Gemma que durant
anys, i a banda de la seva feina
com a impressor, va encarregar-se
també de les projeccions cinematogràfiques a Capellades. Cada any se
celebren a la sala d’audicions musicals nou projeccions que organitza un comitè, que també escull la
pel·lícula i el conferenciant que la
presenta.
El seu interès per la cultura i
l’estima per Capellades també la
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van portar en el seu moment a
comprometre’s amb la recerca que
l’equip d’investigació de l’IPHES
(Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social) du a
terme a l’Abric Romaní, tot participant durant anys en el seu
finançament, sempre important,
però especialment necessari en
moments en què d’altres fonts de
recursos escassejaven. Si aquesta
recerca ha tirat endavant, i té els
resultats que es busquen, és en
bona mesura també gràcies al seu
suport incondicional.
Empresa, Paper de Música,
Cinefòrum Josep Romanyà i
la col·laboració decidida en les
excavacions arqueològiques de
Capellades són realitats nascudes
de la tenacitat i del que Jaume
Cabré ha qualificat de la fe estranya
dels tossuts per part de la Gemma.
Unes realitats que sempre estaran
marcades per la seva ànima i que,
juntament amb el seu compromís
per la nostra llengua i per la
llibertat del nostre país, ens ajuden
a comprendre l’excepcionalitat de
la seva persona. Ella sempre deia
que una de les paraules claus del
nostre món és «compartir» i que,
quan en un ambient cultural hi
ha transmissió de coneixement,
s’obté un major enriquiment per a
tots. Gràcies a la Gemma Romanyà
Valls i a la seva generositat i
obstinada dedicació als altres, la
nostra cultura i tots els qui en
gaudim, som també infinitament
més cultes, rics, lliures, desvetllats
i feliços.

Il·lustració de Naomí González, alumna de La Gaspar,
l’Escola Municipal d’Art, Disseny i Artesania Gaspar Camps d’Igualada.

Olor de Paper de Música
Llegir el diari, de bon matí. Llepar la punta del dit per passar la pàgina. Assaborir
el primer cafè del dia. L’olor del cafè acabat de moldre. Badar. Passejar sense
itinerari, ni destinació, ni brúixola. El primer glop de la cervesa. L’escuma als
llavis. L’olor de la gespa acabada de segar. L’olor dels carrers després de la pluja.
El foc hipnòtic a la llar. Els petons salats a la platja. Mandrejar.
Petits plaers quotidians. Senzills. Com entrar a la llibreria i olorar els llibres
nous. Passejar per les parades el dia de Sant Jordi. Passar la mà per la pell dels
llibres. Posseir-los. Ensumar-los.
Aquest darrer va ser el primer Sant Jordi sense la Gemma Romanyà Valls.
L’any passat, per aquesta data, vam compartir una enriquidora conversa sobre
literatura, sobre els llibres que ens han commogut. Les bones converses, un
altre petit plaer....
Vaig recordar la gent que, des de la meva infantesa, m’han convidat a estimar
els llibres, a gaudir del petit gran plaer de la lectura. Mestres i professors, com
el Josep, la Mercè, l’Eugènia, el Jaume... Amigues, com la Marina. Les bibliotecàries, la Isabel de l’antiga biblioteca infantil Sant Jordi, la Teresa, l’Antònia, la
Maria Teresa, la Montse...; llibreters, com l’Ignasi, la Isabel, la Fe... Gent que ha
marxat, com el tiet Marc, les seves recomanacions, intercanvis, tertúlies... O el
pare, que comprava llibres al Círculo de Lectores i que, quan jo tenia 10 anys,
em va acompanyar a Cal Jordana a comprar un llibre per a nois grans. Recordo
com em vaig sentir aquell dia, ara fa 27 anys. Agafat de la seva mà em vaig
sentir feliç, orgullós, gran.Vaig créixer. La Maria de Cal Jordana...
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Vaig pensar en la Gemma. Vaig pensar en les converses compartides sobre
llibres.Vaig recordar el dia que va dedicar-me tot un matí per ensenyar-me les
entranyes de la seva impremta familiar.Viure de prop tot el procés d’edició d’un
llibre, d’aquell llibre que acabarà arribant a les prestatgeries de casa nostra, amb
el segell «Imprès a Romanyà/Valls, Capellades». La fressa de les màquines.
L’olor dels llibres acabats de fer...
Aquell mateix dia, a la tarda, a casa seva, el Miquel m’ensenyava a l’ordinador
les maquetes d’un llibre que havia escrit sobre farratges. Passió per la feina, per
les coses ben fetes, pel territori. Passió. Complicitats.
Sonava música, de fons, a la casa. Òpera. La Gemma m’ensenyava els darrers
CD i DVD que havia comprat per Internet a Anglaterra i Alemanya, buscant
sempre les millors gravacions. L’excel·lència. Com el plaer envejat de llegir
Austen en la seva llengua.
La Gemma estimava els llibres i la música. I estimava la gent que estimava
els llibres i la música. En aquella mateixa casa, al rovell de l’ou de Capellades,
va començar a organitzar concerts per donar a conèixer joves intèrprets. Ara és
un dels tresors culturals de l’Anoia: el Paper de Música. Mecenatge. Generositat.
Entusiasme encomanadís.
Persones com la Gemma són les que ens ajuden a ser més grans, una mica
més cultes, una mica més intel·ligents, una mica més sensibles i, potser, una
mica millor persones.
Són gent que deixen empremta a les nostres vides.

TONI CORTÈS MINGUET, AnoiaDiari, Opinió, 4-6-2018
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Sobre aquesta etapa tenim diversa informació: fotografies i textos, i també testimonis orals de les seves amigues. A part dels àlbums
de col·legi, que havia mantingut ben endreçats, també conservem escrits que
feia a casa seva, que reforcen els records que ella mateixa explicava.
La Gemma mostrava un caràcter disciplinat i exigent, però també era prou
oberta amb les seves amigues, d’acord amb la informació que algunes d’elles
m’han transmès.
Hi ha tres idees que voldria fer ressaltar d’aquesta etapa:
1a. El lligam familiar fort, intens, amb els seus germans i els seus pares; cal
destacar –com m’ha remarcat la seva amiga Neus Bartrolí– que, des que es van
traslladar al carrer Major, casa seva va esdevenir un nucli amb molta activitat,
en diversos vessants: a més de la botiga, on la seva mare venia sobretot estris
per a la llar –amb pagaments aplaçats–, el seu pare, a part de la seva feina de
caixista, feia d’electricista i era molt polit, i també es cuidava de passar el
cinema en el Centre Parroquial.
2a. La capacitat de treball que ja mostrava, amb els àlbums i els treballs del
col·legi i amb la recopilació tan àmplia que va deixar de poesies i d’escrits
diversos; i
3a. L’ensenyament que va rebre en el col·legi, d’una sordidesa tan aclaparadora, com es donava sovint a l’època que vam viure: com es devia sentir quan
va trobar-se a l’estranger, en contacte amb amigues que venien de països amb
una educació i un ambient tan diferents!
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La Gemma va néixer en una família treballadora, de classe humil, al carrer del
Call, número 11. El seu pare treballava en una impremta i la seva mare a cal
Guasch, duent una màquina de teixir.
No obstant això, el seu pare, a principis del segle xx –havia nascut el 1910–,
tenia una minyona que el cuidava, cosa que indica que la seva família devia tenir
una posició més arreglada –l’avi del seu pare, Antoni Romañá Ferrer, el 1902,
era encarregat o majordom de Cal Vilaseca. Diverses vegades, el Sr. Miquel Palet,
director del Museu Molí Paperer, havia explicat a la Gemma que una tia àvia
seva havia dirigit un molí paperer i havia estat la primera persona a Capellades
a introduir el telèfon a la seva empresa. De fet, la Gemma conservava roba de la
tia Lola –una altra tia àvia–, amb uns brodats preciosos.
La família de la seva mare havia regentat el cafè del Centre Parroquial, on hi
havia molt de moviment, per guanyar-se la vida. El seu avi matern, Josep Valls
Rius, era músic –tocava el fiscorn i el contrabaix– i havia estat el director de
l’orquestra que aleshores hi havia a Capellades.
La Gemma va néixer el 29 de setembre del 1945, el dia de Sant Miquel.
Ens explicava que aquell dia era dissabte i que el seu pare la va anar a inscriure
el dilluns. Llavors, el Sr. Rosich, encarregat del registre, que era amic seu, li va
recomanar que l’inscrivís aquell mateix dia, 1 d’octubre, la fiesta del caudillo, ja
que així tindria un premi econòmic –potser un duro! De manera
que en el seu DNI hi va figurar
com a data de naixença l’1 d’octubre del 1945.
Va ser batejada el dia 13 d’octubre. I va tenir com a padrins dos
cosins germans seus, fills del germà
gran de la seva mare, Josep Valls: la
Montserrat Valls –la padrineta!– i
en Josep M. Valls. Ella parlava molt
de la padrineta, durant tota la vida,
i hi va tenir molt de contacte. Poc
temps després del seu bateig, la
La Fulla Dominical –escrit en català!–
Montserrat es va fer monja.
i el movimiento parroquial.
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Montserrat Valls, cosina i padrina de la Gemma.

Josep M.Valls, cosí germà i padrí de la Gemma.
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En canvi, la Gemma no va saber qui
era sel seu padrí fins al final de la seva
vida. Ni tan sols s’ho havia plantejat!
Quan es va assabentar que era el
seu cosí va tenir un gran disgust per
no haver-ho sabut abans, perquè ella
l’apreciava molt, a en Josep M., que era
una bellíssima persona. I havia demostrat una generositat i una sinceritat
notables envers la família de la seva tia,
la mare de la Gemma. Però havia mort
abans d’ella conèixer que era el seu padrí. Quin greu que li va saber!
Quantes vegades ella m’havia parlat
de la seva participació, com a actor, a
l’espectacle de la Joia Capelladina, on
també els seus germans participaven
–de tramoistes, tinc entès.

Montserrat Valls, ja monja.
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La Gemma va néixer a la casa on
vivien els seus pares i germans, en el
número 11 del carrer del Call.
Durant l’any 1950, quan ella tenia
cinc anys, es van traslladar a viure al
número 21 del carrer Major.
En aquestes pàgines podem veure
diferents moments de la infantesa de
la Gemma.

La Gemma a inicis del 1946, amb el seu germà
Joan que treu el cap per darrere.
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Dins d’un gibrell, l’any 1946:
no havia nascut a cap palau.

Diada del Corpus del 1946: una catifa de flors en el carrer del Call, que no estava asfaltat.
La Gemma, sostinguda per la seva mare, davant la porta de casa seva.
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El mateix dia, amb el «negrito», tal com ella va
deixar escrit al peu d’aquesta fotografia.

Els Pastorets de l’any 1949.

A casa seva, al carrer del Call, l’any 1949.
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Quan tenia tres anys, l’agost del 1948,
a casa seva.
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Les Festes del Carrer de l’any 1951, amb la seva amiga Lídia Sebastián.

El seu germà Josep fent de Benjamí a L’estel de Natzaret, l’any 1951.
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Va fer la primera comunió el dia
14 de maig del 1953, data que coincidia amb el dia del seu sant, i, aquell
any, amb la festivitat del Corpus.
A la pàgina anterior es veu participant a les Festes del Carrer –les més
antigues i populars de Capellades–,
en el moment de dur la panera amb
el tortell fins a l’església perquè el
mossèn ho beneís.
Els seus dos germans participaven
sovint en obres teatrals organitzades
pel Centre Parroquial: a la pàgina
anterior, en Josep fent de Benjamí a
L’estel de Natzaret.
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Amb el vestit de comunió.

Amb tota la família més propera: a la primera fila, ella entre els seus pares, i, darrere, des
de l’esquerra, el Sr. Miquel Isart, la seva muller Josefina, el seu germà, Josep, la seva tieta
Maria, muller del germà del seu pare, el seu germà Joan, i darrere de tot el seu tiet, Joan.
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A la fotografia del costat es veu la
Gemma, vestida de blanc, el dia del
bateig d’en Joan Valls Colom, fill del
seu cosí germà i padrí, en Josep M.
També hi ha els seus germans, en
Josep, a dalt a l’esquerra, i en Joan, a
dalt de tot; i a la línia de baix, en
Norbert Martínez Valls, en Joan Colom i la seva neboda, la Montserrat
Valls Colom, germana del batejat.
A sota, a la dreta, els tiets de la
Gemma, Josep (1) i Berto (2), germans
de la seva mare, la Gemma, de blanc,
al costat de Manel Martínez –que
morí el 1957!–, pare del Norbert, que
seu a la seva falda. Darrere d’ell, la seva
mare, Carmeta Valls, cosina germana
de la Gemma, filla del tiet Berto.

El dia de la celebració del bateig de
Joan Valls Colom, l’any 1954.

2
1

La Gemma amb la família del tiet Berto, i amb el tiet Josep i la seva muller, el maig del 1954.
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Fent de mareta, amb l’Elvira Andrés Sabater,
l’any 1955.

El Carnaval del 1954, amb la Flora Escobedo.
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Durant aquesta
etapa, i fins i tot
més endavant, va
guardar moltes estampes religioses,
com la que es veu
a la mostra del
costat

Una de les trenta estampes que tenia del mes de maig del 1955.
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L’any 1951, el vicari de la parròquia, mossèn Joan Jarque, amb uns quants
joves capelladins, van crear un espectacle molt celebrat –«brillant, vistós i bonic»,
en paraules de Ricard Rosich a l’auca commemorativa–, la Joia Capelladina, lligada
al Centre Parroquial. La Gemma no va arribar a participar-hi, però sí els seus
germans: «De Romañans tres n’hi havia actuants i tramoistes, al focus, interruptors
i molt bons electricistes», com diu l’auca –eren els dos germans de la Gemma i
en Joan Romanyà Villadelprat, parent llunyà seu. Però ella ho vivia molt de prop,
com totes les representacions teatrals en què ells participaven, com es pot veure a
l’exemple que es mostra en aquesta pàgina.
Cal dir que Antoni Ros-Marbà, que llavors passava els estius a Capellades, va
col·laborar decisivament a la part musical dels espectacles de La Joia Capelladina,
ajudant Ricard Rosich, amic seu, i harmonitzant una colla de cançons. Arribà a
tocar-hi el contrabaix i el flabiol.
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Els locutors radiofònics Joan Viñas
i Emili Fàbregas (el Sr. Dalmau) van
dirigir i presentar la famosa Campanya
Benèfica –precursora de l’actual Marató de TV3– des del 1947 fins al 1974,
entre els dies 15 d’octubre i 6 de gener
de cada any. A més del programa radiofònic, diari, també s’organitzaven
festivals a diferents llocs per recollir
aportacions per als malalts crònics i els
ancians i nens malalts i necessitats.
En aquests programes se solia fer
servir el català, quan la gent el parlava
habitualment, com fou el cas de
Capellades. La fotografia de sota correspon a l’any 1957, quan la Gemma
tenia 12 anys.
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La Gemma amb la seva mare i el seu germà Josep
en una romeria a Montserrat, setembre del 1955.

El Sr.Viñas dóna instruccions a la Gemma, que ha de recitar una poesia, mentre el Sr. Dalmau
–de fet, es tracta de l’actor Emili Fàbregas– es dirigeix al públic de La Lliga. La Gemma tenia 12 anys.
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EL COL·LEGI
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La Gemma va anar al Col·legi de la
Divina Pastora. La primera fotografia
que tenim del col·legi és del desembre
del 1950, és a dir, quan tenia cinc anys.
La iniciació de l’escolaritat –any 1953– i
la fotografia que l’acompanya són de quan
ella ja té vuit anys.
Però el que és més important del
col·legi són els àlbums que ens ha deixat, dels quals podem veure alguns
extractes en les pàgines 85 a 90. Era
molt aplicada i tenia molta cura en les
presentacions, si bé sempre m’havia dit
que els dibuixos els solia fer la seva
companya Roser Teixidó, perquè ella
en sabia molt poc, de dibuixar.
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Un dels seus llibres escolars, de l’any 1951.

Fotografia del desembre del 1950, quan tenia 5 anys.
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Fitxa de la cartilla escolar, quan tenia vuit anys.
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Primera pàgina del primer àlbum.
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Aquesta fotografia és la mateixa que la de la cartilla escolar, d’abans de fer la comunió.

És la pàgina 6 del primer àlbum. La imatge és una calcomania. Sovint n’hi posava, en els seus àlbums.
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Carta al seu avi. De fet, no el va conèixer mai, l’avi.
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Portada del segon àlbum, curs 1954-1955.

Anàlisi gramatical d’una frase contundent,
pàgina 5 del segon àlbum.

Una pàgina de la història!
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Anàlisi gramatical d’una frase presa a l’atzar.
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Portada del tercer àlbum, curs 1956-1957.

Pàgina 16 del quart àlbum, de l’any 1957.
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Portada de l’àlbum de trabajos escolares del curs 1958-1959.

Primera pàgina de l’àlbum anterior, on s’estableix com ha de ser una bona «ama de casa».
No tinc pas la impressió que l’hagués influït gaire, tota aquesta retòrica...
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Primer text seu escrit en català, recollit al quart àlbum, del curs 1957.

Postal de felicitació que va enviar a la Maria Teresa Prats, amiga del col·legi, el 1959.

En català escrivia el seu nom amb doble ema, però quan es tractava dels
àlbums de col·legi, només emprava una ema.
Tota la vida va guardar un molt bon record de la Maria Teresa Prats, l’apreciava i l’admirava molt. M’havia dit sovint que havia hagut de treballar molt
per ajudar la seva família.
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Grup d’alumnes del Col·legi de la Divina Pastora que havien visitat l’exposició de diorames de la infància de Jesús, l’any 1954: 1, la Gemma; 2, M.Teresa Prats; 3, M. Àngels Alert; 4, Àngels Llussià; 5, M. Dolors
Oliva; 6, Mercè Masana; 7, Lourdes Sanmartí; 8, M. Glòria Torres; 9, Anna M. Escala; 10, Pepita Torrents;
11, Montserrat Busquets; 12,Antònia Masana; 13, Francesca Massagué; 14, Maria Mora, i 15, Roser Teixidó.

A la fotografia de dalt hi ha diverses de les seves amigues i companyes del
col·legi, en particular M. Teresa Prats, les germanes Masana –amb qui jugava
sovint anant on vivien elles, a Cal Belza–, M. Glòria Torres, Francesca
Massagué, M. Dolors Oliva, Maria Mora, M. Àngels Alert, Montserrat Busquets...
La Gemma feia classes de música amb la Mare Angèlica. Va aprendre-hi
solfeig fins a poder llegir obres senzilles i a tocar algunes peces. A casa solia
tocar, molt de tant en tant, Rosó (pel teu amor).
La Neus Bartrolí, amiga seva, que anava al mateix col·legi però era més
petita que ella, m’ha explicat que sovint, a l’hora del pati, hi havia unes quantes
nenes, les més petites, que demanaven a la Mare Angèlica que la Gemma i la
Maria Mora –companya seva, però que havia començat la música abans que la
Gemma– els toquessin el piano. A la Gemma li demanaven que toqués, sobretot, En un mercat persa.
Les més petites s’asseien a terra, al voltant del piano, per escoltar-les.
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Fotografia donada per M. Teresa Prats
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De totes les germanes del col·legi, la mare Angèlica era de la que conservava un millor record.
Devia tenir molta paciència i l’ajudava en les lliçons de música.

Un dels dibuixos que conservava de la Roser Teixidó.
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Va aconseguir fotografies signades i dedicades pels seus ídols

En acabar els cursos regulars del col·legi, als catorze anys, hi va continuar dos
anys més, el 1960 i el 1961, seguint cursos de comptabilitat de l’Acadèmia Cots.
La feina que hi va fer és espectacular, veient tots els quaderns que ens ha deixat!
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A la portada del llibre d’inventari es pot veure la polidesa i la qualitat de la seva cal·ligrafia amb lletra
gòtica, característica que va conservar sempre. També s’hi pot veure com en Kubala i en Ramallets,
els seus ídols, fan de jutge i de secretari, respectivament.

La primera pàgina del mateix libro inventario.
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L’ADOLESCÈNCIA...
Aquest apartat arriba fins que va sortir a l’estranger, i hi afegeixo, a més, un
altre record posterior, però d’abans de la nostra coneixença: el casament d’en
Joan i la Rosalina.
En tot el que ella m’havia explicat, hi queden dos buits importants:
-En primer lloc, no tinc cap referència gràfica sobre l’esbart, tot i que sé
que ella hi havia ballat fent parella amb en Xavier Escudé, i sembla que ho
feien prou bé. En guardava molt bon record.
-Tampoc no puc posar cap document sobre la seva afició a jugar a pingpong. Però moltíssimes vegades m’havia explicat que hi anava a jugar, amb en
Ramon Mora i, pel que em va explicar la M. Teresa Prats, també molt amb el
seu futur marit, l’Isidre Torras. Jugaven al Centre Parroquial.
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A la darrera pàgina d’aquest capítol he inclòs dues fotografies recents: una
de quan, l’any 2015, la junta directiva de La Lliga li va oferir una de les sessions
«Sopem lligats», i la segona feta quan va complir 70 anys, amb el grup de
capelladines i capelladins nascuts el mateix any que ella, el 1945.

A la Divina Pastora, amb M. Josep Esplugues, Anunciació Escala i M. Àngels Alert, el 23 de març del 1958.
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Vestida per participar a les caramelles, l’any 1958.
L’afició als gossos li venia de lluny.

Amb la Maria Zaragozà i la M. Glòria Torres,
vestides de caramellaires.

G

El grup de noies i nois que cantaven a les caramelles de l’any 1958, a la Font Cuitora (G és la Gemma).
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Fotografia cedida per M. Teresa Marí

Carmeta Vergés, Carme Siñol, la Gemma, Anunciació Escala i M.Teresa Marí, el 10 de novembre del 1958.
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A part de les amigues del Col·legi,
tenia molta afinitat amb la M. Teresa
Marí, amb qui coincidia a l’esbart, a la
Joia Capelladina, a catecisme… –amistat que va conservar fins al final, tot i
que la M.Teresa va anar a viure a fora
de Capellades. També s’avenia molt
bé amb l’Anunciació Escala, amb qui
coincidia en el col·legi.
La Montserrat Soteras estudiava a
fora, però les mares eren amigues i ella
anava a jugar a casa seva; la Lídia
Sebastián era veïna seva quan vivia al
carrer del Call...

Ella va participar en poques representacions teatrals.
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A altres diverses fotografies també la
podem veure amb companyes i amigues amb qui tenia molt bona relació.
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La família, sense en Joan, que és a la mili. Hivern del 1959.

No recordo que parlés mai de les
seves actuacions teatrals, però sí que
es recordava de les dels seus germans.
En Joan va haver d’anar a la mili i
li va tocar a Melilla, a cavalleria: a ell
a qui els cavalls li feien por!
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Una qüestió de la qual gairebé no
tinc informació és com ajudava a
casa seva, a fer feines de la impremta. La impremta havia començat
quan ella tenia deu anys, com veurem més endavant, i ella ajudava a
encartar llibrets, però no sé quan de
temps hi dedicava, ni si feia altres
coses: ben cert que sí!
En Joan va fer la mili a cavalleria.
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Als Jardinets, amb Glòria Torras, Glòria Ferrer, Anita Gabarró i la petita Elisenda, veïna seva.
Juliol del 1959.

Jugava molt al hula-hoop i en sabia prou perquè el mateix Dr. Pagès (hi tenia bona relació)
li demanés que li anés a ensenyar a casa seva com ho feia. Any 1959.
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Una fotografia de l’abril del 1961,
quant tenia 16 anys.
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Al Col·legi de la Divina Pastora,
l’1 de gener del 1960.

En el camp de futbol, l’1 d’abril del 1961.
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Cap dels versos d’aquest recull no és copiat
a la llibreta particular d’ella.

Aquest llibre del Tenorio du una data posterior
(1965) a la de la seva primera sortida a Ginebra,
però ella en devia tenir una altra referència.

Metòdica i meticulosa com era, ja des de petita, anava escrivint en una
llibreta textos de poesies, d’historietes, etc.: El rei dels verns, El saltiró de la cardina, És pecat ballar?, La llengua trossejada, La santa espina, A Igualada, en lo centenari del Sant Cristo, El campanar de Lleida, L’escut de Catalunya, Ojos claros,
serenos..., Romiatge celestial (poesia del Dr. Pagès), L’estel de Natzaret, La filla
del Carmesí, La terra de Xauxa, La Ventafocs, Antes se coge a un mentiroso, Cuentan
de un sabio..., La espada, Así se llega (La rosa de Versalles), Oriental de José
Zorrilla, La niña de plata (Lope de Vega), Era un jardín sonriente de amores y
amoríos, A tí única (Quinteto de la luna y el mar), La sierpe y la abeja, Los padres
y los hijos, El hada azul, Octava de santa Teresa de Jesús, El leñador y la muerte
(Lope de Vega), El soberbio y el humilde (Lope de Vega), El burro entre dos
piensos, Respuesta de Pero Gruyo, La cigarra y la hormiga, Serenata de Schubert, El
sabor de un beso, Cuenta un biógrafo de Beethoven*...
Va deixar d’escriure a la llibreta el 1964: «Este cuaderno lo termino hoy,
viernes, dia 2 de octubre de 1964, a las 7 y viente minutos de la tarde, en el
comedor de Gral. Franco, 21. Capellades».
* Aquest escrit el va llegir en una entrevista que li va fer Joan Vives, en el seu programa de Catalunya Música.
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Ella sabia molts versos
de memòria (vegeu les
pàgines 114 i 178), perquè els recitaven sovint
amb els seus germans,
sobretot amb en Josep:
quantes vegades m’havia
recitat Así se llega (La rosa
de Versalles): «...un hidalgo de noble aspecto...
pero su talla... resultó pequeña y desmedrada...
mirad aquella rosa, si
pudiera con qué gusto la
cortara para ofrecerla a
la mujer más bella... y
volviéndose al francés,
con mucha calma, desenvainó la espada y con la
punta limpia de su tizona
toledana cortó la rosa... y
dijo... sin pensar que los
hombres de mi raza llegan a lo más alto porque
aprendieron en España
que donde no se llega
con la mano se llega con
la punta de la espada!»
I l’esgarrifós És pecat
ballar?, que ella mateixa,
ben conscient, va ensenyar a la Marga quan ja
estava malalta i posava en
ordre les seves coses. Jo
l’he volgut reproduir al
costat, per recordar d’on
venia.
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A la mateixa llibreta, hi apareixen
unes composiciones, redaccions escrites per
ella i alguna companya seva, entre els vuit
i els catorze anys, com aquesta, curta, que
he reproduït a sota d’aquestes ratlles.
El 1961 va anar, pel Corpus, a Sitges,
amb en Joan, la Rosalina i en Ton Argelich.
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Una catifa a Sitges, pel Corpus del 1961.

La Gemma, amb unes trenes vistoses, la Rosalina i en Joan contemplant una catifa de Sitges.
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La Gemma, amb en Ton Argelich, mirant entusiasmada.

En Joan i la Gemma són dins la barca, i la Rosalina, a baix.
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Una de les 180 rajoles que hi havia en el Banc de Don Quijote
de la Quinta Capelló, als jardins de l’Hotel Capelló.

Quan es va ensorrar
l’Hotel Capelló, l’any 1964,
va tenir un disgust.
Antoni Miquel i Costas
havia fet construir a Capellades, al principi del segle
XX, «un suntuoso palacete»
en un espai ple de vegetació que es va convertir en
l’anomenada Quinta Capelló. L’any 1947, segons R.
Miquel i Planas,* tot l’entorn era força descuidat.
Però encara hi havia el
Banc de Don Quijote, amb
180 rajoles com l’adjunta.
Amb la demolició es van
perdre el palauet i el banc.

Dibuix de l’Hotel Capelló fet per Ton Colom, que vam regalar als convidats a les nostres noces d’argent.

104

Arxiu de la Gemma

Durant aquesta mateixa època va anar a classes de francès. El darrer professor que va tenir va ser Recared Coca (vegeu la pàgina 231).
Al mateix temps, llegia novel·les que podia llogar a la mare d’una amiga
seva, Francesca Massagué, la qual, alhora que venia les entrades per al cinema
de la Lliga, les llogava o vescanviava d’entre moltes que en tenia. La Gemma
ja n’havia llegit algunes de la Jane Austen! Alguna d’aquestes novel·les la captivava tant que s’escapava a llegir-la a la seva habitació tant com podia.
No descarto que algunes obres de teatre, de les quals se sabia de memòria
grans tirades –com Don Juan Tenorio o La vida es sueño–, les hagués après
d’aquestes novel·les, perquè entre el material que conservava d’aquella època,
poc abans d’anar a l’estranger, no les havia guardat.
El que no em va explicar mai que fes era escoltar els serials radiofònics
que se solien passar a les tardes i que tanta audiència tenien. Sembla ser que
només eren les dones més grans les que els seguien.

Amb els seus pares a Santa Fe del Montseny, el juliol del 1963, poc abans d’anar a Ginebra.
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En Joan i la Rosalina es van casar el dia 20 de setembre del 1964, a
Capellades, pocs dies abans que la Gemma anés a Londres, després d’haver
estat ja a Ginebra.

La Gemma i en Josep sortint de l’església.
Darrere seu, els senyors Culebras.
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Els nuvis, encara dins de l’església.

De cara, en Josep Munné, de Piera, amic d’en Joan, la Gemma i els seus tiets, Joan Romanyà i muller;
d’esquena, el Sr. Culebras i en Josep parlant amb el seu tiet.
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Gemma Romanyà Valls
Bona nit Gemma, Miquel, Rosalina.
Socis i sòcies de La Lliga, companys de junta, amics i
amigues que avui ens hem aplegat per diferents motius, si
bé jo diria que bàsicament per un de ben especial: Conèixer
encara més la Gemma.
La nostra Montse, quan va dissenyar el programa, va
rodejar el nom de la nostra convidada amb aquestes paraules: dona de Capellades, filla, germana, esposa, mare, àvia,
emprenedora, treballadora, empresària, culta, introvertida,
polifacètica, mecenes, compromesa, catalana...
Ho he esgrunat a poc a poquet, perquè cada paraula
guarda en el seu contingut una forma o un fet de vida.
La vida d’una dona de 69 anys que ha viscut centímetre
a centímetre, el desenvolupament d’una família amb tot el
seu entorn, capelladins d’arrel, oberta al món i abraçada
fermament al país que volem lliure.
Gràcies, moltes gràcies per haver acceptat la invitació de
La Lliga. Soparem lligats amb tu, perquè ens ho has permès. Després obrirem les paraules i els cors per saber encara
més de tu, si tu ens ho permets.

Dijous, 7 de maig 2015 - 21 h. Saló Rosa – La Lliga

Abans, però, en nom dels meus companys de Junta i de tots
els amics i amigues assistents, et cedeixo aquest micròfon per
començar a escoltar el batec del teu cor.

Cal fer la reserva a la Cafeteria La Lliga.
Per motius d’organització cal abonar el sopar en el moment
de fer la reserva.
Inscripcions fins al dimarts 5 de maig

Gràcies, Gemma.

Preu del sopar: 13 €.
Socis/es La Lliga: 11 €.

Organitza:

Arxiu de la Gemma

Celebració de l’acte «Sopem Lligats» a la Cafeteria de La Lliga: paraules del president, Pep Vallès, i cartell.

Capelladines i capelladins que van néixer el 1945 van celebrar els 70 anys
als Vivencs de la Pobla de Claramunt, el dia 25 d’octubre del 2015.
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Durant l’estiu del 1963 –quan estava a punt de fer
17 anys– va lluitar per poder anar a estudiar idiomes a l’estranger. Amb la
complicitat de la seva mare, ho va aconseguir, fet molt poc freqüent llavors,
sobretot en un poble petit com el seu. Hi va estar sis cursos: dos a Ginebra, dos
a Londres, un a Madrid i un a París.
Aquest esdeveniment va significar un canvi radical en la seva orientació
vital: sortida d’una educació ben limitada, se li va obrir un món nou. En tornar
de Londres, ja parlava el francès i l’anglès d’una manera excel·lent.
A part d’unes quantes fotografies, ens ha deixat totes les cartes que anava
escrivint regularment a la seva família, en les quals els explicava força detalladament el que anava aprenent i vivint. També conservo moltes explicacions
personals recordant els fets principals, algunes de les quals s’han fet públiques
en entrevistes.
Les cartes i tot el material que va recopilar mentre era a fora són uns documents molt interessants, per diverses raons:
En primer lloc, per conèixer, amb força detalls, el dia a dia de la feina que
estava fent. Impressiona la seva capacitat de treball –sovint m’havia explicat
que se sentia privilegiada de tenir aquesta capacitat de treball–, i la quantitat
de documents que ens ha deixat.
En segon lloc, també hi queda palès el seu caràcter, fort, però franc i
valent, que li permeté fer front a moltes dificultats. Aquest caràcter, tan sincer
i decidit, li va obrir la porta a diverses amistats, que va saber conservar durant
molt de temps.
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Del conjunt de les cartes, les que
ella enviava i les que rebia de tots i
cadascun dels membres de la seva
família –el pare, la mare, el germà
gran, en Joan, el germà segon, en
Josep, i, a partir de l’estada a Londres, la muller d’en Joan, la Rosalina–, se’n dedueix l’excel·lent relació que hi ha entre tots ells, la
d’aquella família «atípica... que, una
vegada que es feia un partit de futbol i no hi havia ningú pel carrer a
Capellades, a casa no sabíem per
què ni ens en vam assabentar», com
explicava en una «Xerrateca» de La
Fura, el juliol del 1999.
Reprodueixo a continuació l’ex- La portada de La Fura, núm. 881, de juliol del 1999.
cel·lent resum que els magnífics redactors de La Fura, amb Alfons Udina al davant, van deixar a la referida entrevista:
«Per a moltes persones hi ha moments crucials que poden canviar el rumb de l’existència. I no parlem dels moments importants que tothom té a la vida, com el matrimoni
o el naixement d’un fill. Ens referim a instants irrellevants per si mateixos però que
poden tenir la força d’un huracà. En el cas de la Gemma es produeix quan la senyora
Notario (Mercè Ruiz i Sanromà), una vídua que formava part de la nombrosa
colònia d’estiuejants que a aquella època tenia Capellades, entra a la botiga a comprar
i la mare li comenta que la nena va a francès a casa d’un drapaire-poeta (el senyor
Recared Coca). La senyora en qüestió, professora de francès, simplement li comenta:
“Porti-me-la”. A la segona classe li diu ja sense embuts: “Nena, aquí estàs perdent el
temps. Tu has nascut per a les llengües, has d’anar-te’n a l’estranger”. I li explica que
havia quedat vídua als 28 anys i que, gràcies a les llengües apreses, havia pogut pujar
els dos fills petits, anar als Estats Units i donar-los estudis».
La Gemma hi afegia: «La meva mare era d’ànima forta, però... la gent anava
a la botiga i preguntava: “On tens la nena?”, i quan els deia que a estudiar a
l’estranger, deien: “Sola?” Això la va fer dubtar molt, però ella no volia que el
dia de demà jo li pogués dir: “Com que en aquella època no em vas deixar
sortir a estudiar, he perdut una oportunitat”».
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Va començar per anar a Ginebra, a estudiar el francès, perquè la seva mare
coneixia el Sr. Ramon Sugranyes de Franch –hi havia jugat de petita a
Capellades–, que era professor a la Universitat Catòlica de Friburg i que va ser
president de Pax Romana, entre altres distincions.
«Vam anar a veure el senyor Ramon Sugranyes, capelladí que estava a Suïssa,
i ens va dir que podia anar com a au-pair amb una família. “No has de pagar
res i et mantenen. Has de treballar mig dia i l’altre mig el tens per estudiar...”»
Arriba a Ginebra el setembre del 1962. La primera carta que conservava és
del gener del 1963. En va guardar setze més, entre els dos anys.
Explica a la «Xerrateca»: «Em van dir que la millor escola de Ginebra era
la Schulz. Hi vaig arribar a l’octubre i el curs havia començat al setembre. Jo
tenia molt present el que m’havia
dit la senyora Notario: “Tu has de
tornar amb un diploma a la butxaca; si no, és que has perdut un
any”.Vaig parlar amb la professora
i li vaig dir que necessitava aquest
diploma, i em va respondre “Ni
s’ho pensi”. Bé, aleshores vaig
pensar de presentar-me i veure
com era l’examen, i així l’any
següent no fallaria. Però resulta
que el vaig treure, només amb
aprovat, però el vaig treure». Tot i
que no en parlava gaire, de l’Escola Schulz, n’estava molt contenta i, en una visita que vam fer a
Ginebra, anys més tard, em va dur
a veure-la.
Va passar les vacances de Nadal
a Ginebra, i explica que li van fer
molts regals, però troba la ciutat
freda –«de temperatura i d’ambient». En canvi, s’ho passa molt
El diploma de l’Escola Schulz.
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bé a la «Comunidad Católica»: el
diumenge dia 6 de gener hi «va disfrutar una barbaritat, recitant, durant
quasi mitja hora de rellotge, Juan
Tenorio» –l’havia après repetint-lo
amb els seus germans.
Va rebre dues felicitacions de
Nadal, una d’en Joan i la Rosalina, i
l’altra, de Modest Llussià i la Sra.
Irene, que havien estat veïns seus.
Ella també va enviar una postal molt
bonica.
La carta següent, del 15 de març,
la va escriure en un bar, a les 11 de
la nit! Explica que a les 8 del vespre
havia parlat amb la senyora amb qui
s’estava per dir-li que la deixava,
perquè havia trobat un altre lloc on
cobraria 30 francs més i tindria
molt més temps lliure. La bruixa,
com li deia ella, es va posar feta una
fera, la va insultar i la va amenaçar
que la duria a la policia. «No estic
sola, els pares de la Comunitat
m’ajudaran i faran tot el necessari
per mi.» Va suposar que telefonaria
a la Sra. Sugranyes, però «jo ja me li
he avançat explicant-li el cas i per
prevenir-la».
Demana als seus pares que li
envïin un certificat –«que sigui en
castellà»– on digui que li manen que
canviï de casa per tenir més temps
lliure per estudiar.
Postal enviada per la Gemma
a la seva família, el Nadal del 1962.
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* El Servicio Social, creat el 1937, era un deure nacional de totes les dones espanyoles d’una edat
compresa entre els 17 i els 35 anys, concebut com l’equivalent al servei militar masculí. Comprenia
una sèrie d’activitats de caràcter adoctrinador, educatives i assistencials. A més a més, també es duien a
terme algunes activitats esportives, fonamentalment gimnàstica. Totes les dones l’havien de fer durant
un temps mínim de sis mesos. Com que el certificat era obligatori per obtenir el passaport, el carnet
de conduir, ingressar en el funcionariat i exercir certes professions liberals, va anar esdevenint cada cop
més valorat i més útil. Entre el 1937 i el 1977, tres milions de dones d’entre 17 i 35 anys van fer el
Servei Social.
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Va anar a casa d’un matrimoni de dentistes
que tenien una filla d’11 anys. La seva mestressa
va ser la Sra. Langel, que parlava francès, anglès,
alemany, italià, portuguès i espanyol. «No està
malament, oi?», diu.
Està molt preocupada pel Servei Social.*
Diu: «Demaneu si el podeu comprar, el Servei
Social, és a dir, pagant x ptes i que jo no l’hagi
de fer...», perquè quan torni l’hauria de fer i
«després, si encara haig d’anar a Alemanya i a
Anglaterra..., no podré venir fins que ho hagi
acabat tot». De moment, resol el problema del
passaport al Consolat de Ginebra, però més
endavant insisteix: «Mireu de saber si els treballs que demanen els pot fer una altra persona
per mi, fent veure que sóc jo». El seu pare li
contesta que només pot fer el Servei Social
ella mateixa.
És afectada per la mort de Norbert Valls Mora, el seu tiet, a qui apreciava
molt. A mi m’explicava que li havia dut els àlbums que feia en el col·legi de
Capellades per ensenyar-los-hi, i que ell li havia dit: «Fas molt mala lletra, però
en els textos no hi tens cap falta».
El mes de juliol torna a Capellades, amb moltes ganes d’explicar coses,
però aviat retorna a Ginebra. «Quan vaig tornar a l’estiu, la senyora Notario
em diu que li sembla perfecte –que hagi aprovat a l’Escola Schulz–, però que
ara necessito un diploma internacional perquè tingui reconeixement. I el curs
següent me’n vaig a l’Aliança Francesa...»
De fet, va estudiar a l’Institut International d’Enseignement Commercial,
que hi estava relacionat. «I com que anava molt ben preparada de l’Escola
Schulz, vaig fer-hi el superior».
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L’examinen per entrar-hi i l’admeten,
però quan, més endavant, falla per complet
una dissertació sobre
l’humanisme –«sobre
els artistes de l’antiguitat»–, perquè no en
sabia res, «la professora
va dir-me que jo tindria molta dificultat, ja
que no n’havia fet mai,
ni en francès ni en espanyol». En canvi, parlant de Jean-Jacques Rousseau, va tenir èxit.
«La senyora Notario em va dir que fes un altre any per agafar mestratge. Jo
li vaig començar a parlar de l’ONU de Ginebra, però la carrera a l’escola de
traductors simultanis era molt llarga i jo no tenia el batxillerat. Llavors em va
dir que hi havia l’estenotípia de discurs...»
No tinc constància exacta de quan va conèixer aquella amiga italiana que,
en dir-li ella el seu nom, exclamà: «Gemma, pietra preciosa!», amb aquell

Lucienne Alberto al llac de Ginebra, amb el Jet d’Eau darrere.
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Una de les estampes de santa Gemma que guardava.
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La Gemma va guardar, com a record, aquest dibuix
de Josep Costa Solé. L’havia imprès el seu pare,
en els primers anys de la impremta.
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accent que la va emocionar
tant. Suposo que era la Lucienne Alberto, amb qui va ser
bona amiga. Totes dues havien
planificat fer un intercanvi d’estades a les respectives cases. Des
de llavors ja va escriure sempre
el seu nom amb dues emes, tant
en català, que ja ho feia, com
en castellà.
Després de l’estiu, la senyora amb qui estava la vol fer
fora: «Cada dia em cridava per
coses sense importància d’una
manera horrorosa. Fins que un
dia li vaig dir que ja n’estava
tipa i que se’n busqués una
altra. Ella va contestar: “Està
bé!” Va trobar una alemanya,
que és el que volia perquè la
nena havia començat a estudiar
alemany».
Després, la mateixa senyora
«em va dir que jo era molt
amable, intel·ligent, simpàtica,
i em va posar pels núvols».
El 15 d’octubre comenta
que la mort de Modest Costa i
de Domènec Carreras, en un
tràgic accident de cotxe, la va
afectar molt, sobretot la d’en
Modest, que coneixia més de
prop. Va enviar una carta de
condol a la seva família, i el
pare de la Gemma li deia, més
tard, que aquesta carta havia
emocionar molt els Costa.

Té diverses fotografies enfilada en una estàtua,
com aquesta d’octubre del 1963,
la primera que conservava de Ginebra.
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A mi m’havia comentat diverses vegades que, quan caminava per Ginebra,
li semblava veure’ls de lluny.
El 7 de novembre canvia de casa –a la d’un matrimoni amb un fill–, però
aquest matrimoni, per una situació familiar greu, va haver d’anar a viure a Lió
tot seguit.
Finalment, troba la darrera casa, molt bona, per anar-hi al començament de
gener: una senyora tota sola, Mme. Gallusser, que n’estava molt, d’ella. M’havia
explicat que quan l’enviava a comprar xocolata li encarregava dues rajoles,
una per a ella i l’altra per a la Gemma: tota una rajola de xocolata suïssa, acostumada com estava a menjar-ne només una presa de la d’Espanya d’aquella
època, que es guardava per menjar després del pa, per gaudir-ne més!
A les seves cartes, es preocupa per la impremta i per la botiga, i és informada
pel Joan, sobretot. El seu pare també li’n parla, però més sovint ho fa de les
gestions que ha d’anar fent per ella. En Josep li explica habitualment el que
passa en el poble, qui es promet, qui es casa, quines obres es fan...
La seva mare li parla de la roba i de les coses que necessita, però una vegada
li explica que potser podrà anar a Cal Fortugós, quan torni, si es casa una noia
que hi havia. En la seva resposta diu: «No feu cap pas perquè a Cal Fortugós
no hi vull anar. És impossible. Em quedaré a un despatx de Barcelona.
Comprendreu que després de tots els esforços i sacrificis per aprendre francès
i anglès no em quedaré a Cal Fortugós. És molt lògic i fàcil de comprendre».
El mes de desembre del 1963 explica a la família: «Els diumenges els passo
fantàstics. Al matí faig feina meva, a la tarda vaig a missa, i quan surto cap a les
6 1/2 o les 7, vaig a la Comunitat a jugar a ping-pong. Sóc la campiona femenina» –també guanyava a diversos nois. «Val més aquest ratet del diumenge
jugant a ping-pong que cap cine. No hi vaig mai, al cine; és massa car».
Es torna a quedar a Ginebra per Nadal.
Està entusiasmada amb la seva professora, Mme. Arroyo, que els fa representar escenes d’obres clàssiques. A ella li va tocar «una escena de Le barbier de
Séville, entre el comte Almaviva i Figaro. Jo era Figaro.Tenia el tros més difícil.
La professora me’l va confiar perquè diu que tinc memòria. Ja podeu imaginar-vos que, per no desmerèixer davant d’ella, m’ho vaig estudiar molt i avui
m’ho he sabut com el parenostre».
El febrer representen una altra obra teatral, Knock, de Jules Romains, on
ella té un paper destacat fent de doctor Knock.
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«Els estudis van viento en popa, sóc
la primera de la classe. Aquesta professora m’estima molt», diu el mes de
gener. El març ha tret la nota més alta
de la classe, juntament amb la Gunlog, la seva amiga sueca, amb menció
«molt honorable».
Els seus germans n’estan molt
cofois i li ho manifesten:
Josep: «Ets una noia molt llesta, de
les que avui dia en volten poques».
Joan: «Novament admiro la teva tenacitat, t’ha de fer triomfar!»
I, el juny, els diu: «Novament ha
caigut el paper més llarg i més difícil sobre mi, a La machine infernale;
representa la deessa de la venjança,
Nèmesi. Diu que es transforma en
un monstre, amb ales i els ulls pintats
com la Liz Taylor a Cleòpatra».
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A casa de Mme. Arroyo, a Ginebra, el febrer del 1964, representant Knock, de Jules Romains.
A la fotografia de l’esquerra, es veu la seva professora, la primera de la dreta. La Gemma, de blanc,
asseguda entre la Gunlog i la noia suïssa alemanya que feia de pacient a la fotografia de la dreta,
mentre ella li demana que tregui la llengua.

Gunlog Peterson, pèl-roja, era guapíssima i, culturalment, venia molt ben preparada del seu país;
va ser bona amiga seva.
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A Annecy, el 7 de juny del 1964, representació de La machine infernale, de Cocteau.

Els exàmens els té el 22 i 23 de juny, a l’Alliance Française de París, i el 25
i 26 del mateix mes, de dactilografia i de correspondència comercial, a Ginebra.
Li van bé.
El juliol, abans de tornar a Capellades, compra una màquina d’escriure
Olympia per dur-la a casa seva.
Deixa definitivament Ginebra el dia 7 d’agost del 1964 i arriba a Capellades
l’endemà. Els senyors Culebres, amics dels seus pares, l’esperen a l’estació de
trens de Barcelona per acompanyar-la a Capellades.

La màquina d’escriure Olympia, comprada a Suïssa,
que va conservar sempre.
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El diploma superior de l’Alliance Française.

Una postal preciosa d’Estocolm, que li va enviar la Gunlog, des de Suècia,
el dia 27 de juliol del 1964, explicant-li com continuava la seva vida.
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La fotografia superior és del dia 7 d’agost del 1997, mentre anàvem cap a Berlín amb l’Elisenda; ella i la
seva mare són a la porta de la que havia estat la darrera casa on va viure la Gemma estant a Ginebra.
Llavors ja no pertanyia a la família que ella havia conegut.
Com es pot veure en el manuscrit adjunt i el cartell de la dreta, la Gemma encara recordava
el seu paper a Knock, que havia representat a Ginebra el febrer del 1964.
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Va marxar cap a Londres el dia 5 de setembre del 1964. Durant els quasi dos
anys que hi va viure va enviar als seus pares i germans 28 cartes, més d’una
cada mes.
Explicava a la «Xerrateca»: «Quan vaig anar a Anglaterra estava tan espantada
que no podia ni parlar. Dues coses m’amoïnaven: l’avió, que em feia pànic, i
que quasi no coneixia la llengua».
Comença la primera carta –amb data 6 d’octubre del 1964– donant les
gràcies a la seva mare «perquè es va aguantar forta el dia que vaig marxar..., tan
espantada estava que ni la veu em venia..., i en aquells moments la seva serenitat
em va ser com un reconfortant». Era la primera vegada que pujava a un avió.
A la carta els explica, amb tota mena de detalls, com va ser el viatge.
En aquesta síntesi que segueix he tractat de recollir els aspectes que he
considerat més destacables, agrupant-los per apartats, més que no pas per ordre
cronològic. També hi incorporo informació gràfica que ella mateixa havia
conservat.

Kensington Gardens, abril del 1965.
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Durant el primer trimestre del curs 19641965 va viure a Amersham, en una casa
immensa, que descriu detalladament a les dues
primeres cartes. Estava amb un matrimoni
d’una posició elevada, que tenia dos fills. S’hi
troba molt bé, però «l’escola és l’única cosa
que és bastant dolenta», i, per això, vol anar a
Londres com més aviat millor. Però, tal com
ha convingut amb la seva mestressa, Miss
Steer, no hi anirà fins després de Nadal. No
vol canviar ara perquè la mestressa té molta
paciència i l’ajuda, i va aprenent l’anglès,
Fotografia feta el 8-10-64, a Amersham,
havent començat pràcticament des de zero.
per inscriure’s a l’escola.
De fet, arriba a Londres el dia 21 de desembre, i va a parar a un dels barris més elegants i cèntrics de la capital,
Knightsbridge, a casa d’un matrimoni amb dos fills.Té tots els matins lliures per
anar a l’escola. «El meu treball comença a les 2, per anar a comprar o rentar a
màquina, és a dir, petites tonteries fins a les 4. Llavors començo a preparar el te
per quan arribin el nen i la nena; prenen el te tot mirant la TV i després els
ajudo amb els deures de l’escola si en tenen. Després preparo el sopar per a ells
i per a mi. A les 7 sopem, porto el nen –5 anys– al llit, i ja està tot».
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Llocs on va viure

La Gemma i els nens Biggerstaff, a Hyde Park.

L’entrada de la casa de la família Biggerstaff.
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La família Biggerstaff.

La Gemma quan estava amb els Biggerstaff.

La família Biggerstaff era encantadora i la Gemma jugava sobretot amb la
nena –13 anys.Va estar amb aquesta família fins al 21 de desembre del 1965.Va
canviar-se perquè volia treballar en un despatx.
La família li regalà una col·lecció de
fotografies seves i una d’ella mateixa.
A continuació, va viure en una
pensió propera a un convent on estudiaven noies angleses. Menjava al convent, on havia de fer diverses feines
per pagar-se l’estada i guanyar quelcom més. S’hi trobava molt bé, però
com que la feina del despatx que havia
trobat no li anava prou bé, va decidir
canviar-se a un altre lloc.
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La darrera residència va ser en un
convent espanyol, a Southwell Gardens, on compartia habitació amb
dues companyes més, després amigues
seves, la Cathérine i la Jocelyne. Va
estar allà fins que va tornar definitivament a Capellades.

La Jocelyne i la Gemma assegudes a la finestra
de la seva habitació, en el convent espanyol.
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L’aprenentatge de l’anglès
Quan arriba a Londres pràcticament no entén ni tan sols els que parlen bé l’anglès. Mentre és a Amersham, l’escola no li va bé, però s’ha espavilat, diu el 27
d’octubre, per tenir classes particulars i «amb aquestes classes esperem passar el
Lower àmpliament».
El 8 de desembre diu: «L’anglès l’entenc bastant més fàcilment i el parlo passablement bé; espero que quan comenci el curs, passat Nadal, anirà molt millor».
El gener comença les classes a Londres. «Hi havia la County Council
School, que era molt barata i tenia classe diària, però com que en sabia poc,
volia un curs més baix, però no hi era. Així que em van posar en un curs per
damunt del que necessitava». El primer dia de classe «el professor va fer un
dictat, i jo, com una bleda, hi vaig fer 21 faltes. Llavors va dir-me que la classe
era massa avançada per a mi...; no obstant, va dir que esperaria unes quantes
setmanes... així que ja em teniu treballant a tot taco per poder-m’hi quedar...
Vaig preguntar al professor si podria aprovar el Lower i m’ho va treure del cap.
Però a mi m’agradava i em vaig
esforçar molt».
El febrer ja diu que l’escola li va
molt bé. El març diu que va fer un
test, i quan va preguntar al professor
si podria passar l’examen el mes de
juny, ell li va dir: «Oh, sí, ben segur,
senyoreta Romañà». Creu que es va
engreixar de satisfacció.
Té els exàmens el mes de juny.
Quan ja els ha fet, diu: «Estic ben
segura que he passat el diploma; ara
bé, el que jo voldria és tenir menció, i això no ho sabré fins a finals
d’agost». «L’oral el vaig passar molt
bé, tant, que el professor va dir que
ja podia tirar endavant per passar el
superior per Nadal. Si el trec per
Nadal, tindré sis mesos per dedicarme a l’anglès comercial».
El Lower, el primer diploma d’anglès que va tenir.
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Un llibre ben treballat, com els altres set que va haver d’estudiar i que guardava.

Per preparar el Lower va haver d’estudiar dues obres: Animal Farm, de
George Orwell, i Arms and the Man, de George Bernard Shaw.
El setembre començava el Proficiency. Comenta que està molt contenta
dels professors, però dubta que pugui passar l’examen per Nadal. A finals d’octubre diu: «El professor és un ximplet, perquè em fa llegir 20-30 pàgines cada
dia d’un llibre i estudiar el vocabulari...»
Compta que no podrà pas passar el superior al desembre, però s’hi apunta
per saber com va. Durant aquest curs haurà de presentar tres obres: Julius
Caesar, de Shakespeare, The Tiger and the Horse, de Robert Bolt, i Sons and
Lovers, de D. H. Lawrence.
Mentrestant, farà un altre examen per al diploma de la Royal Society of
Arts. El mes de desembre està entre dos exàmens, el Proficiency i el de la
Royal Society of Arts.
El gener del 1966 diu que ha passat bé l’examen de l’Stage II de la Royal
Society of Arts i que el febrer es presentarà a l’Stage III de la mateixa institució,
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«que és del mateix nivell que el
Proficiency». Espera que a principis
de març sabrà el resultat del Proficiency, i «probablement el reprendré el juny, ja que el vull passar amb
menció, perquè quedi bé al costat
dels altres que tinc».
El 8 de març sap que ha aprovat
3 parts –de 4– del Proficiency i, en
conseqüència, pel juny, pot presentar només la darrera part –sobre
literatura. Llavors va considerar que
aprendria molt més anglès si estava
tot el dia en despatxos anglesos, si
és que podia entrar-hi.
A principis de maig diu que ha
passat l’examen de la Royal Society i que va estar contentíssima
El diploma superior de la Royal Society of Arts.
quan li van dir, el 29 d’abril.
Tot seguit explica: «passo tot el temps lliure estudiant per preparar-me tan
bé com pugui. Cada dia estudio fins a les 12 de la nit i a 1/4 de set em
desperto pensant en els exàmens, sense que hi hagi res a fer per dormir una
hora més», com encara podria fer.
Per a aquesta convocatòria haurà de preparar tres obres diferents de les
anteriors: Persuasion, de Jane Austen, Hard Times, de Charles Dickens, i Othello,
de Shakespeare.
A la «Xerrateca» comentava: «Però m’ho passava molt bé estudiant. Quan
em van ensenyar Shakespeare, és tot un món. Recordo que ens van dir que el
dilluns havíem d’explicar un capítol (de l’Othello) i van començar a preguntar
i ningú no en sabia res. Quan van arribar a mi, el deia com si el llegís, és clar,
a base de memoritzar. Així com les matemàtiques o la cuina no són el meu
fort, això sí que ho és...»
Va acabar les classes el divendres 3 de juny. «El professor ens va fer una
exposició sobre Shakespeare i el seu treball, que va resultar altament interessant,
encara que només erem 6 o 7».
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El dia 18 de juny ja ha acabat els exàmens. «Us diré que als exàmens vam
topar amb unes preguntes dificilíssimes, que ningú no s’esperava, especialment
les de Shakespeare. Jo vaig fer el que vaig poder, ara ho deixo a les mans de
Déu». Els resultats, positius, arribaran a Capellades a principis de setembre.

El Proficiency, l’objectiu de la seva estada a Londres.

129

Quan era a Amersham, el 27 d’octubre diu: «Cap aquí al meu indret va
arribar aquesta setmana una holandesa –l’Olga– a la qual he caigut en
gràcia i ens hem ajuntat: així parlo
tot el dia en anglès».
Un diumenge va anar a casa de
l’Olga, on hi havia un piano, i la
Gemma li va ensenyar unes peces senzilles, que van tocar a quatre mans.
El mes de gener van decidir, amb
l’Olga, apuntar-se a un club. Ella pensava jugar a ping-pong. En el club hi
havia nois de tot arreu i, en concret
L’Olga, a Hyde Park, el mes d’abril del 1965.
uns xinesos que jugaven molt bé a
ping-pong. Demana a un d’ells que li escrigui el seu nom en xinès, i n’envia als
seus pares la transcripció, que es pot veure a la imatge de baix.
Quan ja fa tres setmanes que amb l’Olga van amb tres xinesos, diu: «Són la
cosa més ben educada que us pugueu imaginar». Explica que van anar a un
museu molt important i a un dels tres, en Teng, «es veu que li he caigut en
gràcia, i mentre visitàvem les sales venia al meu costat i m’ho explicava...».
Un altre dia diu que en Teng li va explicar que els nois, a la Xina, eren molt
tímids amb les noies, perquè no podien parlar-hi fins que es casaven. «Ah,
quin goig vaig sentir de poder-li contestar que tot això era perfectament estúpid. Suposo que això és ésser una mica dolenta, perquè ell amb mi és molt
amable i molt bo...» Quan en Teng li diu que el paper de la dona només era el
d’obeir el marit, «de nou vaig esclatar dient que era completament il·lògic,
perquè l’home i la dona eren perfectament iguals, ni més ni menys... El mal
era que ell m’anava donant la raó i la discussió s’acabava».
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Les seves amistats a Londres
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En Sim, l’Olga, la Gemma i enTeng, l’abril del 1965. En Peng, en Teng, l’Olga i en Sim, l’abril del 1965.

El 29 de març contesta una carta del seu pare: «Això que entre l’Olga i els
xinesos hi ha una mica massa de relació no és pas veritat... Això d’enamorarme’n, no cal pensar-hi. Ara som bons amics i jo tinc altres coses més importants
per pensar que aquestes... Si mai la situació arribés, llavors és el moment de
reflexionar i de mirar de trobar una solució». La seva mare li escriu una carta
a part, per tractar d’«apaciguar» la situació, i li diu que el seu pare està orgullós
d’ella. De fet, la família estava molt preocupada per aquesta relació.
A mitjan juny explica que, estant a la sala de ping-pong del club, l’Olga va
demanar-li que anés a una altra habitació, que en Peng volia parlar-hi. «Vaig
cap allà i, així que entro, els veig asseguts esperant-me...Vaig quedar-me com
atontada. En lloc de dir “hola!” com de costum amb un gran somriure, amb
prou feines si vaig tenir veu per dir-los, fredament: “Bones tardes”. Em van fer
seure i llavors en Peng em va donar unes quantes postals i un monederet molt
bufó que m’havia portat d’Escòcia... Jo tremolava, ja us asseguro que si en
aquell moment em punxen no dic ni mu...»
«Quan vaig tornar a casa a l’estiu en vaig parlar amb la senyora Notario i
em preguntà: “Estàs disposada a anar a viure allà?” Li dic que no i em respon
que no els haig de veure més. Canvio de club per no topar-me amb ells i
encara em dedico més a l’estudi».
No parla més d’ells fins a finals de setembre, en què va dir a Mr. Shim (hi
tenia confiança) «que ja n’estava cansada, de tot això, i que havia decidit no
veure’ls més, i així ho he fet».Va deixar d’anar al club.
Un mes més tard, explica que l’Olga li va dir que «en Peng volia telefonar-me,
però esperava que jo li donés el consentiment. Jo no podia dir que no, perquè no
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Catherine Bréau, a Hyde Park, l’abril del 1966.

Jocelyne Dussoulier, a Londres, el juliol del 1970.
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s’ho mereix, i no tenia ganes de dir que sí... Per tant, vaig dir a l’Olga que li
digués que no havia pensat a preguntar-m’ho». Després de canviar de residència
–desembre del 1965–, ja no torna a parlar més ni de l’Olga ni dels xinesos.
A la nova residència es troba amb una austríaca, Anne, amb qui va conviure,
amb molt bona relació, fins al final de la seva estada a Londres.
Quan va canviar al convent espanyol va coincidir amb dues noves companyes
i després bones amigues, la Catherine, francesa, i la Jocelyne, filla del cònsol
d’Haití a París. Amb totes dues va continuar escrivint-se, quan ja era a casa.
Dels companys del despatx on treballava diu: «Quan els deixi a l’agost
tindré una bona marejada, especialment per la Sheila, Mr. Catchesides i Mr.
Allwright, ja que els aprecio moltíssim». Deia més tard: «Al despatx m’apreciaven molt i vaig estar-hi molt
bé. Sempre he tingut la sensació
que allà vaig deixar-hi el cor,
però vaig haver de fer-ho».

La Gemma sobre el pont del Serpentine,
a Hyde Park, el maig del 1965.
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Ja a la primera carta que envia a la seva família diu que
va preguntar al nen petit de la casa si tenien ping-pong.
Ell li va dir que sí. Després explica: «Era una gran sala
de jugar a ping-pong, amb una taula esplèndida».
A partir del gener del 1965, s’ha apuntat a un club,
fantàstic, per poder anar-hi els caps de setmana i poderhi jugar a ping-pong. «Així cada dissabte i diumenge,
tarda i vespre, ja ens teniu jugant a troche i moche». Hi ha
un xinès que l’ensenya a tallar. «Si tingués més temps,
podria dedicar-m’hi de ple».
En Sim, un dels amics xinesos, la va convidar a veure
el campionat mundial de ping-pong: la Xina contra la
pobra Anglaterra, que no va guanyar cap partit; després
van jugar els dos xinesos millors del món. «Realment,
no trobo paraules per dir-vos com va ser de fascinant».
A finals de maig diu: «No he jugat a ping-pong des
de fa quasi dos mesos, darrere d’aquests terribles exàmens». Els xinesos s’estaven entrenant com desesperats
per guanyar-la, però ella els va fer esperar fins després
dels seus exàmens. «Bandidos, ja els arreglaré jo, ja». Ha
demanat a en Peng que l’entreni per poder guanyar els
altres tres: «Com els faré dentetes!»
Després d’explicar l’incident que va tenir amb els xinesos, diu: «L’endemà
em vaig passar tota la tarda jugant a ping-pong d’allò més bé. Ara ja començo
a afusellar... Pep –diu al seu germà–, prepara’t per quan vingui, he de mirar de
jugar almenys una horeta cada dia. No demano res més. Tant se me’n dóna el
cine i la platja, però el ping-pong m’interessa».
El mes de setembre va demanar als frares de Sant Felip Neri «si podien indicar-li un club on hi hagués ping-pong i una sala per poder estudiar tranquil·lament durant els week-ends». Parla d’un nou club, catòlic, més barat i amb
ambient més anglès, cosa que li convé molt.
Finalment, a principis de juny, li demanen del club on fins ara anava que els
representi en un campionat de singles, per jugar contra altres noies.
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Va tenir ocasió de veure espectacles molt interessants, a la televisió, al cinema o
al teatre, i gaudir-ne. Els que crec més remarcables són:
Al començament de desembre del 1964 veié una retransmisió en directe dels
«famosos» Beatles –em parlava molt, dels Beatles i del seu èxit–; uns quants dies
abans havia vist els Rolling Stones, «molt més exagerats». Més endavant, a la
televisió, va seguir una actuació del ballet del Bolxoi amb el Faust, de Gounod,
i un Pas de deux, de Chopin. «Fantàstic, vaig disfrutar molt!»
El febrer del 1966 va assistir a una actuació dels Petits Cantors de Viena, amb
l’Anne.Van anar a esperar-los a la sortida. Ella va ser la primera de tenir l’autògraf
del director, i després li digué que era meravellós i ell se la va mirar uns segons...
«Vaig sentir la calor pujar-me a les galtes –enze que sóc!».
També explica amb emoció que va veure Jane Eyre, en cinema, aquella novel·la
que havia llegit amb fruïció a Capellades, i que havia comprat en anglès.
El dia 12 de maig del 1966 va participar en un espectacle organitzat per
l’Hogar Español al hall de la catedral de Westminster, ballant una sardana. «El
festival va ser una xarlotada», diu després.
Finalment, el 28 de maig, amb l’Anne, la Cathérine i la Jocelyne, anaren a
veure Othello, que ella havia de preparar per a l’examen.Van voler anar a veure
Sir Laurence, però no les va «poder» rebre. En demanar-li una dedicatòria, li va
escriure la frase que es pot veure a la imatge, en compte de només la seva signatura, com li diu la secretària.

Els Petits Cantors, amb la signatura del seu director, «un tio alt, elegant, amable i “charming”».

Les quatre catalanes que van ballar la sardana
al hall de la catedral de Westminster.
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Dedicatòria:
Arxiu de la Gemma

Els nostres cossos són els nostres jardins,
i és la voluntat que ens fa de jardinera.
Otel·lo, I, iii, 315
(traducció de Salvador Oliva)
Un dels llibres que va treballar per al Proficiency.
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La dedicatòria de Sir Laurence.

El gener del 1965 comenta que «amb l’aglomeració de feina a la impremta,
penso que, si seguiu així, d’aquí a dos o tres anys la nostra posició canviarà
considerablement, no us sembla?»
El mes de novembre els diu que «aquesta impremta hauria de donar molt
més... busqueu el personal adient... feu el necessari perquè les màquines no parin
ni un moment... estic segura que al cap d’un mes o dos mesos us hi coneixereu
remarcablement... No es pot continuar el sistema de sacrifici i privació adoptat al
principi, sobretot perquè els anys passen... em sembla que ha arribat el moment
de llançar-se sense por i sortir d’aquest estat mediocre per portar un caire més
desfogat de vida». Els diu que s’ho plantegin i li ho expliquin a la nova carta.
Quan ells li contesten, li diuen que els ha agradat molt aquesta carta, «l’empenta que reflecteixes en ella».
En Joan li diu: «Si t’haig de
ser franc, vaig quedar amb la
boca oberta... El que em va
admirar és aquest punt de
vista teu des d’on ets, ja que
demostres un esperit d’organització altament bo...Aquesta
carta la tindré sempre al
davant perquè llegint-la s’agafen ànims».
Ella contesta que li sembla
bé el pla de fer pujar aprenents, més que pagar aquestes
setmanades...
Més endavant, en Joan li
explica que els aprenents van
progressant bé.
I el maig del 1966 el
mateix Joan li diu que, quan
hi vagi, parlaran de com organitzar l’empresa, que cada dia
La Gemma asseguda a la finestra de la seva habitació,
es complica més.
en el convent espanyol, l’abril del 1966.
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S’interessava molt per la impremta

El treball en el despatx
L’octubre del 1965 diu que va fer passos per anar a un despatx, però «sembla
que és una mica difícil obtenir el permís». Pensava fer l’estenotípia i apuntarse a una escola per aprendre correspondència comercial.
El 19 de desembre va canviar de residència, amb la idea d’anar a treballar a un
despatx. Va anar a una agència, després a l’ambaixada espanyola... Al final en va
trobar un per començar-hi a treballar per Nadal. En acabar gener ja l’havia deixat.
Quan, a principis de març, va saber que només li quedava una prova per
aprovar el Proficiency es va tornar a plantejar anar a un despatx, perquè
«aprendria molt més anglès si estava en un despatx tot el dia». Pensat i fet.
Amb la targeta que tenia de l’agència del mes de desembre, es va presentar
a fer una prova de mecanografia: «Estava una mica fora de pràctica i em van
agafar uns nervis... Quan vaig tenir el text al davant, vaig dir-me: “Bé, Gemma,
aquest és el primer pas seriós a la vertadera realitat. Calma’t, doncs, concentra’t
en les faltes, vés tan ràpid com puguis, i endavant!”... Tremolant com una fulla
d’arbre vaig entregar la carta copiada... Em van dir que, si volia, podia començar
la setmana entrant...» Llavors va canviar de residència.
El dilluns següent es va presentar al despatx a l’hora convinguda, però hi
havia 4 o 5 mecanògrafes davant d’ella, i es va quedar sense feina aquella setmana. Després va telefonar a la senyora que l’havia atès «i li vaig dir que això
per mi no anava ni en rodes. Es va disculpar... Oh, i el bo és que ells van
demanar el permís de treball per a mi, així és que he decidit esperar...»
Quan hi torna, diu: «Una senyoreta m’ha posat davant d’una màquina; al cap
de poc entra un senyor molt amable, amb una fulla d’uns 50 x 25 cm, dividida
en 17 columnes..., quasi m’ha caigut l’ànima als peus... Li he dit que estaria
molta estona i m’ha respost que li era igual... Quan ho tenia fet, ha vingut el
“jefe” i m’ha preguntat si sabia fer accounts. Jo no sabia què eren i li he dit que
no. Li he ensenyat el que havia fet i m’ha semblat satisfet...»
El dia 8 d’abril envia a la família uns accounts, diu que els ha hagut de
repetir i que són dels més senzills. «Al cap de la primera setmana, un dels
quatre responsables em crida al seu despatx i em diu que feia temps que buscaven una persona i que aquesta persona era jo, a veure si voldria, durant 2 o
3 anys almenys, ajuntar-me al personal de la casa... La bomba li va caure en
notificar-li que només estava aquí fins al començament d’agost».
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Un dels accounts que la Gemma va enviar a casa seva.

Cada setmana pregunta si hi ha de tornar i «sempre em diuen: “Sí, per
favor”». «Hi treballava 8 hores i al vespre anava a classe per preparar el que
m’havia quedat del Proficiency».
Un altre dels caps, Mr. Catchesides, «em va donar... uns accounts... Com que
és un treball que no agrada a ningú, em va dir: “Tingui, per a la remissió dels
seus pecats”... Al cap de 2 o 3 dies em crida de nou i en una llista em tenia
posades totes les faltes a corregir dient que eren petites coses, sense gravetat».
»Dos dies després va venir el cap de comptabilitat, Mr. Allwright, per donarme més accounts... Els hi dono fets i més tard torna per felicitar-me dient-me
que no hi havia trobat cap falta. Per altra banda, va dir-me que feia temps que
no havia vist accounts tan ben presentats. Naturalment, em vaig estarrufar i
enrogir –bleda que sóc!
»De guanyar, no guanyo molt..., però vaja, en tinc suficient per a tots els
meus gastos. Els accounts que faig ara són gairebé impecables. Hi disfruto molt
fent-los» (1-5-66).
El 6 de juny demana a la seva mare dues ampolles de crema de cacao, «perquè divendres, quan marxi, els faré una sorpresa a l’oficina perquè han estat
tan bons amb mi».
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Record de l’adéu del seu estimat despatx de Londres.

Quan el 20 de juny hi entra una nova mecanògrafa, ella creu que és la seva
última setmana al despatx. El dia 13 de juliol pregunta a la Sheila, secretària i
bona amiga seva, si ha de tornar la setmana entrant. «Cap a les 4 truca i em
diu: “Volem que et quedis fins a principis d’agost!” Ja podeu imaginar la il·lusió
que vaig tenir!»

Altres aspectes
«L’altre dia (5-12-65), vaig anar a la biblioteca d’un museu molt important

que hi ha aquí la vora... i vaig trobar un diccionari català! Em va fer molta
il·lusió! (...) Després, buscant a la Chamber’s Encyclopedia, vaig descobrir que
parlava àmpliament del català com a llengua... Un altre paràgraf deia: “El
govern espanyol (...) ha mirat durant molt de temps d’abolir el català, en un
esforç de parar l’ample desenvolupament del moviment separatista català”
–entre els papers que guardava, hi he trobat la còpia a llapis del text anglès que
havia traduït per a la seva família. No us podeu imaginar la satisfacció que vaig
sentir de ser catalana».
L’abril del 1966 diu: «En el convent –que és espanyol–, el fet de ser catalana
em crea un ambient d’antipatia, del qual em sento terriblement orgullosa...
Pràcticament, ara només parlo amb les franceses».
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Quan Mr.Allwright li va dir que li enviaria una postal des d’Itàlia, li va comentar que ella ja no seria al despatx; ell li diu, rient: «On vol que la hi enviï, a l’ambaixada espanyola?» I ella li respon: «De totes maneres, allà no m’hi trobaria mai!»
Assistia a missa cada diumenge. En una ocasió (1-1-65) explica que van anar
a la missa del gall a la catedral de Westminster: «Al cap de 8 o 10 minuts que
érem allà es comença a cantar... De cop i volta, la gent es comença a aixecar per
anar a rebre la comunió... Arribat el meu torn, m’aixeco i marxo cap allà, i
quina no va ser la meva sorpresa en veure que era una missa protestant!... I així
vaig rebre, per primera vegada (i espero que sigui l’última), la comunió protestant,
bevent el vi com un pepe!» –a ella que no li agradava el vi!
En un moment diu: «Jo gaudeixo anant a missa només per sentir el cor cantar».
Només una sola vegada parla del Servei Social. En canvi, es preocupa força
per l’estenotípia: el 23 d’octubre del 1965 compta que podrà comprar la
màquina el febrer següent.
A la darrera carta que envia diu que no creu que pugui fer l’estenotípia a
Barcelona: «La cosa és més sèria del que sembla... En demanar informació a
París he pogut comprovar que la seva màquina està molt més perfeccionada i
el seu sistema és més senzill... A Barcelona, pel que deien en una carta seva,
em fa l’efecte que estan bastant desorganitzats».

Abril del 1981: la Gemma és davant de la casa on va viure amb la família Biggerstaff l’any 1965.
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MADRID

A El Escorial, el 30 de juny del 1966.
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Durant l’estiu del 1966, sempre amb l’assessorament de la Sra. Notario, van gestionar poder fer el Servei Social en tres mesos, en un internat a Madrid. El fet
d’anar a Madrid va permetre combinar el Servei Social amb la participació en
el Curso de Estudios Hispánicos de la Universidad Complutense.
De fet, a Madrid, va viure un altre canvi decisiu en la seva trajectòria vital.
Allà ens vam conèixer, durant el mes de desembre del 1966, i, a partir del mes
de maig, vam començar a veure’ns regularment...
En arribar a Madrid, el dia 4 d’octubre, va anar directament a la Facultad
de Filosofía y Letras per veure si es podia matricular en el curs per a estrangers.
Ho va aconseguir l’endemà i, tot seguit, s’incorporà al centre La Quinta del
Pardo per fer-hi el Servei Social.
L’experiència del Servei Social encara la recordava nítidament molts anys
després: «El Servei Social va ser terrible. Els dissabtes venien els pares de les
internes a buscar-les amb xofer. Una de Badajoz, que sortia amb un pilot, em
diu d’entrada: “Los catalanes sois una mierda”, però era la primera persona catalana que coneixia, i en acabar el trimestre jo era la que ella millor valorava».

L’estada a La Quinta del Pardo
L’internat està als afores de Madrid –a 8 km– «i va tan malament d’anar-hi, si no
es té cotxe particular, que ningú no en pot sortir». Però el dissabte les fan sortir
a totes –amb ella, eren 119–, amb dos autocars fins a Madrid, «perquè la “jefa”
diu que s’ha de canviar d’ambient». «Els dissabtes ho aprofitaré per anar al “club
català”». Quan hi va (al Cercle Català) diu: «He tingut una decepció gran: no
fan sardanes ni tenen ping-pong...»
Explica amb tota mena de detalls els seus horaris, que he aplegat en la taula
que s’acompanya. Potser ni cal comentar-la, perquè és molt explícita. Sí que
en un moment ella diu que «les classes són lentíssimes..., gairebé per a analfabets, es podria dir».
Tampoc no té gaire bon concepte, en general, de les seves companyes: «Les
nenes que hi ha per aquí, que són tontes: només us diré que la majoria estan
aquí per poder veure els seus promesos o amics els dissabtes i diumenges.
Imagineu-vos com em cau a mi aquest ambient. Espero el gener per entrar a la

Arxiu de la Gemma

Taula 3.1. Horaris que la Gemma feia
quan era a La Quinta del Pardo.

Mostra del quadern de cuina.

142

universitat i conèixer cares noves (...) que serà molt més interessant que l’ambient
que m’envolta en aquesta mena de convent on sóc ara».
Explica la visita que va fer-li el pare Sauró –amic de la seva família– amb dos
capellans més. «Em va fer una gran il·lusió veure Mn. Carles i el rector de La
Torre...Vingué una professora i em digué que només tenia 10 minuts... Després
vingué la jefa de l’escola... i començà a enraonar amb els pares... Creia que jo
marxaria... I jo vaig dir-me: “Em pertany a mi d’acomiadar-los a la porta”». I
així ho va poder fer, després d’ensenyar-los l’església i algunes aules...
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Esperant l’autobús
a La Quinta del Pardo
–desembre del 1966–;
al seu costat, Helena,
«de Badajoz, de molt bona
família, però
només pensa a divertir-se».
Diu que és una bona nena.
De fet, tot i que no
ho deixà escrit, ella m’havia
explicat que el primer dia,
en ocupar la llitera de sobre seu,
la primera salutació
que en rebé fou…
«Los catalanes sois una mierda».
Després van ser prou amigues.

El certificat d’haver complert amb el deure nacional
del Servei Social!
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El primer dia que va anar a la classe diu
que tothom parlava americà. Li diuen que
són uns 200 a classe.
En incorporar-se al curs de la universitat
el mes de gener, va haver de copiar tots els
apunts del primer trimestre. Va tenir sort
d’una amiga americana, la Sonia, «que em
deixà els apunts... m’estan portant un treball enorme... només us diré que cada
quadern m’ha pres un promig de 20
hores, i n’hi ha 7!»
El 22 d’abril explica: «Tenia un altre
Fotografia feta per matricular-se al curs.
És la que el seu germà Josep duia a la cartera.
examen, fortíssim. A pesar que el vaig
preparar tant com vaig poder, em sembla que no hauré tret tan bona nota, i
em té una mica preocupada. El professor bé prou que ens digué ahir que tots
estem aprovats, però, la veritat, per a
mi passar un examen amb un 5 o un 6
és com si no el passés».
Més endavant, escriu: «Va venir una
senyoreta... que parla molt ràpid i és
impossible prendre notes...Va donar la
classe a una velocitat tan extraordinària
que ningú escrivia... Acabada la classe... jo vaig aprofitar per dir-li, amb
tàctica, que jo, que era espanyola, no
havia pogut prendre cap nota i la resta
de la classe tampoc. Ella em va agrair
la remarca...»
En una ocasió, explica que es va
presentar a un examen perquè els deixaven consultar els apunts entre 5 i 8
minuts. «Davant la impossibilitat d’escriure res, vaig posar la nota següent»
El quadern d’apunts de llengua espanyola
–que reprodueixo directament treta
de la Dra. Catena, «una dona que, no sé per què,
del text de la seva carta.
tinc la impressió que detesta els catalans».
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El Curso de Estudios Hispánicos

Reproducció de la seva carta amb data 28 de gener del 1966.
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De fet, al final de curs va treure 90/100 d’aquesta assignatura –Història
d’Espanya. Abans havia dit que el professor era un tros de pa.
Els diumenges fan «unes excursions amb el professor d’art..., per poc que
pugui no penso perdre’n cap». Surten a les 9 del matí i tornen a les 11 del vespre. «Les excursions és quelcom ferm». Un dia, «en tornar, el professor va
venir a asseure’s al meu costat. Em vaig sentir la persona més feliç del món!...
Vam parlar durant tot el viatge de diferents coses». Aquest professor és qui la
informà del dolmen de Romanyà de la Selva! Fou des de llavors que va canviar
la ñ del seu cognom per ny.

El dolmen de la Cova d’en Daina de Romanyà de la Selva.
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La Gemma atenta a les explicacions del seu professor, José
Luis Alonso-Misol, davant del Palau Reial de Madrid: «El
dia 7, Sant Tomàs, que no hi havia classes, es va fer l’excursió
per Madrid... tot el matí. Anàrem a veure el Palau Reial,
que és una meravella, i explicat pel professor encara més».
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El 2 de juny els donen les
notes de totes les assignatures
del curs. Té una mitjana de
87/100! «No hauria pogut pas
fer més del que vaig fer: va
durar una setmana que dormia 3 hores un dia, 5 hores
l’altre... Va ser tot com una
pesadilla llarguíssima, tant, que
quan va acabar l’últim examen, en tornar a casa, em van
venir unes ganes immenses de
plorar: encara em semblava
impossible que hagués pogut
fer tant d’esforç».
Més endavant encara se’n
recordava bé: «El Curso de
Estudios Hispánicos va ser duríssim, perquè treballava vuit
hores –en un despatx– i havia
de recuperar tot un trimestre.
Ho vaig aconseguir, però penso que va ser la darrera vegada
que em vaig deprimir».

Una de les moltíssimes postals que va anar comprant mentre feien les visites amb el professor d’art: Àvila.
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Fotografia feta amb motiu de l’entrega del diploma:
era la que li agradava més de totes les que tenia.

El Diploma de Estudios Hispánicos, de la Universidad de Madrid.
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El treball en el despatx
Mentra estava a La Quinta del Pardo, havia escrit diverses cartes per demanar
feina per a l’any següent: al president de la Pegaso, al Ministerio de Infomación
y Turismo..., en tots els casos amb respostes, si les rebia, negatives. Però a la residència del Servei Social «vaig conèixer la filla de Dionisio Martín Ridruejo, la
Paloma Martín. Jo estava buscant lloc per treballar i guanyar-me la vida i ella em
va donar feina a una empresa del seu pare, que eren jueus».
Després de les vacances de Nadal, torna a Madrid el dia 8 de gener. Dorm al
convent on era la seva padrineta, i cosina germana, Montserrat Valls. El dilluns 10
es presenta a la facultat, i a la tarda té la primera entrevista per anar a treballar a
un despatx. Ho explica amb força detalls, com de costum. Diu del que ha de ser
el seu cap immediat, el Sr. Martínez: «És un tio d’uns 30 anys, no està mal des del
punt de vista físic i és, em sembla, d’aquests que se les campen amb les dones».
Fins al dia 27 no li confirmen que s’hi quedarà a treballar; el seu sou, de moment,
3.500 ptes./mes per 4 hores, considera que és correcte. El seu pare li comenta:
«El Sr. Martínez, pel que expliques, em fa tot l’efecte que és un frescales».
Mentrestant, ja ha trobat un bon
lloc per estar-se, prop de la universitat
i a 20 minuts del despatx. Diàriament
es lleva a les 7, surt de casa a les 8,15
(encara dorm tothom); les classes són
de 3/4 de 9 fins a 3/4 de 2; a 1/4 de
3 es fa el dinar, s’arregla i marxa al despatx, on s’està des de 2/4 de 4 fins a
2/4 de 8; quan torna a casa, a les 8, es
fa el sopar, sopa i es posa a estudiar al
llit, fins a les 11.
Al principi, el Sr. Martínez hi parla
molt, però li dóna poca feina, la té
davant seu en el despatx i xerra sovint
de Catalunya. El 17 de gener ella diu:
«Al final, en marxar, em va dir que
només em volia treure una mica
aquest catalanisme tan fort que porto
La Gemma davant la porta del pis
a sobre, i que si ho aconseguia, donava
on vivia a Madrid l’any 1967.
aquell temps per ben empleat. Pobret!
Fotografia feta l’1 de gener del 1991.
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No sap pas amb qui se les té.Vaig acabar dient-li que, per favor, no em tornés
a parlar de Catalunya».
Un altre dia explica: «Em va donar un treball a fer en uns clixés que havien
de sortir perfectes per passar-los després a la màquina multicopista... A l’hora
de marxar encara no ho havia acabat... Vaig pensar: “Fins ara aquest treball et
va quedant molt bé; si no ho acabes tu, demà al matí ho acabarà una altra persona i ja no podràs dir que el treball l’has fet tu sola”... Així és que vaig decidir
quedar-me i acabar-ho».
A principis de març van celebrar una festa. «Ja me n’havia oblidat. Arriba el
dia i em presento al despatx... vestida d’esport, com sempre... El Sr. Gil em diu
que em prepari per a la festeta...Vaig corrents a casa... a canviar-me tota i pentinar-me... En arribar al despatx, el Sr. Gil i el Sr. Martínez van quedar parats
del canvi que havia fet... A un dels nois del despatx li va tocar seure al costat
meu i vam engegar una conversa... fins que vam marxar. L’endemà, estant jo al
seu davant –del Sr. Martínez–, fa cridar aquest noi i me li clava una repulsa...
Després el noi va dir que és perquè estava gelós».
A l’abril explica que, arran d’una conversa dura sobre les despeses de cafès
al despatx, el Sr. Martínez «es mostra molt sec. I jo, seguint el meu caràcter,
seca i mitja!»
Ara ella treballa molt bé al costat
del Sr. Gil, el cap de vendes, i d’un
enginyer d’Israel, «que és l’amabilitat
personificada».
En carta del 28 d’abril, diu a la
seva família: «La vostra carta em
deixà freda. És completament impossible que vingui un cop acabat el
curs... He demanat vacances amb
anticipació –per poder preparar els
exàmens–... D’aquesta manera no els
puc deixar...»
Finalment, en la darrera carta que
els envia, diu: «Si ha d’anar a gust vostre el venir més aviat a Capellades,
doncs ja vindré... Doneu-me certs
dies de marge per dir-ho a l’oficina».

Arribada a Madrid i després d’anar a la universitat, va anar al convent on vivia
la seva padrineta. Ella l’acompanya a La Quinta del Pardo. No en torna a
parlar fins al mes de gener, quan va dormir 8 dies al seu convent, mentre buscava una habitació per estar-se. L’1 de juny, «sortint del despatx, vaig anar a
veure la padrineta. Ja em digué que havia trobat el taller molt ferm».
En el mes d’octubre coneix, al Cercle Català, dos nois, en Joan Grau i en
Miquel Perals. Hi mantingué una llarga relació, amb moltes confidències i
molts alts i baixos. El mes de desembre els acompanya al col·legi major on
estava jo i ens coneixem. Tots tres som els tres «amiguets catalans», que sortim
pràcticament a totes les seves cartes.
El seu germà Joan, el 26
de març, li diu: «De les “teves
amistats”, trobo que us expliqueu moltes coses íntimes...
A vegades una dosi de discreció no va malament... El
dia que trobis un xicot que
notes que fa per a tu, t’aconsello que no el perdis».
El mes següent, ella respon
al seu germà: «No és que em
proposi sacrificar el matrimoni
La primera foto que tenim la Gemma i jo junts: som en
per la cultura, sinó senzillaMiquel Perals, en Joan Grau, la Gemma i jo mateix, en el
Retiro, el dia de la Mare de Déu de Montserrat. Havíem
ment que cap d’aquests nois
ballat una sardana tots dos junts.
em fa el pes... Estan molt bé
com a amics... Els estudis passen al davant.T’asseguro que el dia que trobi el noi que
em faci el pes, compaginaré les dues coses, i tant que ho faré!» El dia 16 de juny, el
Joan torna a dir: «Aquest Pujol que veig que surt bastant, què representa?» No ha
deixat cap resposta escrita, segur que les hi donà, el dia 29, quan passaren a recollir-la.
L’Aquilino, un senyor de Madrid que s’havia casat a Capellades, on vivia, tenia
els germans a la capital. Des de La Quinta del Pardo els truca, però «com que per
ara tot m’havia sortit bé, només els volia saludar». A finals de gener explica: «La
mare –«dels Aquilino»– em va trucar al cap d’uns dies que era aquí per preguntar-me com anava, molt amable, i que si em faltava res. Ja ho sabia; vaig apreciar
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Les amistats a Madrid
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el gest». Va anar-hi a dinar el dia 9
de febrer. «Amable com sempre, i el
seu marit també. Es van queixar
perquè no hi anava més sovint. Els
vaig dir que era impossible, a causa
del treball.Van dir que el meu caràcter els agradava molt. Trobo que és
una família excel·lent». El dia 26
de març hi va tornar: «Vaig estar una
estona amb la mare, enraonant, i
després, amb el pare, fins a l’hora de
dinar.Va fer un dinar riquíssim, com
de costum... Fet i fet, quan marxava
eren les 7...Veient que tenien tantes
ganes que em quedés, tant l’un com
l’altre..., m’hi vaig estar fins tan tard».
El gener diu que ha trobat una
La Mable, la seva amiga.
noia nord-americana (la Sonia) que
li deixa els apunts del trimestre passat. Després en parla força més, ja que està
relacionada amb els seus «amiguets catalans».
El 6 de febrer diu: «Pel camí em vaig topar amb una senyora americana
que ve a classe, intel·ligentíssima, que em va explicar...» Més endavant diu:
«Aquesta senyora m’havia demanat que comprés postals per a ella..., em convidà a sopar..., és una senyoreta de 59 anys, molt intel·ligent, educada i enraonadora. Parlem sempre en anglès».
El dia 22 d’abril diu que s’han fet molt amigues. Es diu Mable i és una de les
millors professores dels Estats Units, es guanya bé la vida i l’ha convidat a «anar
a Amèrica un dia, a passar unes vacances a casa seva. M’aprecia molt, i jo a ella
també. Tots els estudis que té se’ls ha guanyat a pols, i perquè veu que jo faig el
mateix, em té interès... Cada dia, en venir, fem quasi tot el camí juntes i parlem».
Després de l’últim examen, «la Mable va donar un sopar, estant tan amable com
sempre. Figureu-vos que ella ha tret el primer premi de la classe. Ja és fora... Em
regalà un llibre del Quijote, preciós, de 600 ptes.».
Jo també vaig conèixer la Mable, anant amb la Gemma. Després van continuar
escrivint-se fins que la Mable, ja molt gran i malalta, es va morir. La darrera carta
seva és del Nadal del 1996, ciclostilada: ella, de 90 anys, ja no hi veu...

Continua participant en l’evolució de la impremta
El novembre del 1966 s’interessa per les obres que fan al taller i demana si
tenen els diners per pagar-les.
El març, en Joan li explica un projecte que té amb en Ramon Quintana...
Més endavant, s’interessa molt per la nova màquina i pregunta si ja han trobat els diners i en quines condicions els els deixen... «Si canviarà el nom de la
impremta (...). Doneu-me plena informació, perquè em sembla que si es tracta
d’anar enlaire és ara o mai!»
Quan li contesten, la informen que els arribarà la Nebiolo i tot seguit la
guillotina nova. Que tenen bones perspectives de feina i hauran de fer dos
torns. En Joan li comenta que convé que hi vagi de seguida que acabi el curs
per posar en marxa la comptabilitat. Però ella no es considera la persona adequada per fer-ho.
Sobre el nom de la impremta, en Joan la informa que es dirà Romanyà/Valls
i li envia un esbós de com serà la imatge. A la carta següent, ja rep l’imprès
d’una carta. A continuació els diu: «Vertaderament aquest taller deu ser una
meravella. He pensat que si la cosa va tan amunt i necessiteu un despatx a
Barcelona, després d’acabat el curs a París..., potser podria mirar algun treball
allà i portar-vos el despatx o la representació».
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El dia 29 de juny, els seus germans van recollir-la per visitar Madrid i els voltants i tornar a casa la setmana següent.
No n’ha deixat informació escrita, ni tampoc me’n va parlar gaire. Explicava
que en Joan estava impressionat de la calor que hi feia, ja de bon matí, brollant de
l’asfalt... i també de com trobava de brutes –amb tantes escopinades!– les voreres...
També li parlaven de les relacions que tenia amb mi. I ella n’estava cofoia...
Van visitar Madrid, el Valle de los Caídos, El Escorial, Àvila..., i cap a casa.
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Marxa cap a París el setembre del 1967 per fer l’estenotípia,* tal com ho havia
previst dos anys abans. Torna a Capellades a finals del mes de juny del 1968,
tot i que «volia quedar-me tot el juliol a treballar aquí per poder-me comprar
uns quants llibres..., però vistes les circumstàncies –la protesta estudiantil– em
veig obligada a renunciar-hi».
Durant tot aquest temps ha enviat 10 cartes a la seva família, seguint la
mateixa tònica de les estades anteriors... i unes quantes més a mi.
D’aquí en endavant em centraré en el que explica a la seva família.
En la primera carta a la família, del 16 de setembre, diu que no podria
cuidar nens petits, perquè li faltaria temps per a l’estenotípia –s’ha apuntat,
també, a un Curs de Civilització Francesa, a la Sorbona.
A part d’aquests dos centres d’interès principals, l’estenotípia i el curs de la
Sorbona, cal destacar diversos aspectes més per tenir una visió més completa
sobre la seva estada i el seu tarannà.

* L’estenotípia és un mètode mecanitzat d’escriptura ràpida que necessita un teclat amb un reduït nombre de tecles, anomenat
màquina d’estenotípia. L’objectiu és recollir en temps real el discurs íntegre d’una reunió, consell, congrés, etc., al llarg d’una
jornada contínua de treball de diverses hores.
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El curs d’estenotípia
Considera que «n’hauria de fer dues hores diàries per arribar a fer quelcom de
bo... Per a la velocitat de presa de discursos es necessiten dos anys... Ja ho
veuré sobre la marxa».
Diu que demanen un mínim de 140 paraules/minut (p/m) per a secretària
comercial.
A principis de novembre diu que les classes d’estenotípia van molt bé. En el
primer cronometratge, sobre 20 p/m en va fer 30; a partir del 6 de novembre,
ella i una altra companya passen a una classe superior. S’entrena a casa. «M’agrada
una cosa d’aquesta escola: la disciplina. Tothom va recte, professors i alumnes».
A mitjan novembre explica que en una prova va treure el millor resultat de
la classe. Ja supera les 50 p/m.
Abans de Nadal va treure la menció «molt bé» dels
exàmens d’estenotípia, a 70
p/m. A mitjan gener ja
arribava a 80 p/m.
El mes de febrer va passar un cronometratge de
100 p/m.
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L’1 de maig explica: «A
l’estenotípia he avançat de
classe: estava a 120 p/m i
m’han passat a una classe de
130-140 p/m».

Una màquina d’estenotípia Grandjean
com la que va comprar la Gemma.
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El 10 de juny diu: «A
l’estenotípia, aquestes tres
setmanes l’escola ha anat
com ha pogut...» Parla de
comprar la màquina d’estenotípia. El seu pare li respon: «Ja pots comprar-la; ja
ens en farem càrrec nosaltres, de la despesa».

El Curs de Civilització Francesa
A la primera carta explica que tindrà un examen a la Sorbona per veure a
quin nivell la posaran. «Penso que em posaran a un nivell força avançat».
L’horari de classes és tots els matins, inclòs el dissabte. S’haurà de llevar
cada dia a 1/4 de 7 per poder arribar a l’hora a classe. Ofereixen 11 assignatures,
però només n’ha d’escollir quatre per presentar-se. Mme. Arroyo l’ajudarà a
triar-les, i també l’ajudarà a preparar les dissertacions.
L’1 de novembre diu que l’examen de selecció li va anar bé. La posen al
nivell superior: en el seu grup, només hi són, ella, un anglès, una americana,
un italià, i la resta, fins a 25, són tots de llengua alemanya. Les conferències que
hi fan són multitudinàries: «Som uns 500 estudiants, sobretot alemanys i americans».
Parla de les assignatures
i en valora els professors.
Ella triarà «Les literatures
dels segles XVII i XVIII, i la
història de les idees –si el
professor no és tan desastre...». En algun cas, enyora
professors de Madrid.

El 10 de juny explica:
«Malgrat totes les disbauxes,
el nostre curs de la Sorbona
ha continuat igual. Nosaltres des del principi ja vam
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Per anar a la Sorbona
amb metro, necessita 40
minuts. Perd molt de temps
en viatges i li és molt pesat.
Com que de l’examen va
treure millors resultats del
que es pensava, diu: «Vist
des d’ara, crec que per al
diploma me’n sortiré bé».

Sortint del curs de la Sorbona, Facultat de Lletres,
per la Rue des Écoles, el mes de febrer del 1968.
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canviar de lloc per als
cursos i tot ha continuat
igual fins al final, amb
exàmens i tot –els exàmens es van endarrerir
tres dies. Però has de pensar», explica al seu germà,
«que de la Sorbona és
l’únic! Tots els altres cursos s’han parat... No sé
quan durarà ni com s’acabarà».
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El diploma del Curs de Civilització Francesa de la Sorbona.

Ajudant a desxifrar els
resultats d’unes curses.

157

Com va viure el Maig del 68
A la mateixa carta del 10 de juny citada abans, diu: «Jo, a les manifestacions,
pràcticament no hi vaig ser».
«Em dirigeixo a tots per explicar-vos una mica aquests esdeveniments que
han passat, encara que ja m’imagino que en sabreu bona part per la ràdio i els
diaris...
»El fet és que el dilluns 20 de maig em llevo com de costum, surto a 1/4
de 8 per anar al curs i em trobo les portes del metro tancades. Torno a casa i
truco al professor per demanar si hi ha classe; em surt la seva dona i em diu
que sí... Agafo el mapa i miro el camí per anar-hi a peu: havia de travessar el
centre de París de nord a sud. Sense encantar-me, marxo cap al curs, uns 70
minuts de marxa, més aviat ràpida, entremig de trànsit continu.Vaig arribar-hi
amb retard. Hi havia menys gent, però Déu n’hi do els que érem encara...
»Els primers dies tothom esperava que el metro s’arreglés, després... ens hi
vam haver d’acostumar. No cal que us digui que quan arribo a casa no
m’aguanto, després de tanta marxa. (...) Vaig perdre les ganes de llegir res dels
diaris, perquè cada dia deien el mateix: acords de l’Assemblea Nacional, refús
dels sindicats, i tot parat. Manifestacions –pacífiques– cada dia i anar tirant...
Ara encara hi ha 3 o 4 grans magatzems tancats, controlats pel personal, i
alguna fàbrica important, com la Renault, que ha costat de reprendre».
I afegeix: «A la Sorbona, hi vaig anar un dia per curiositat i se’m presentà
un espectacle llastimós: tot brut, a terra, a les parets, amb anuncis mal fets i
desordre complet. Als amfiteatres s’hi feien conferències amb desordre i xivarri.
Resumint, feia pena! Encara continuen igual, amb banderes roges, i ara hi han
afegit la negra dels anarquistes».
Vull creure que no vol explicar a la seva família allò que, quan ho recordava,
tenia molt present: «Sentia a parlar de tot això, fins que un dia, sortint de la
Sorbona, ens trobem amb tot un cordó de policies que anava pujant, compacte.
Vam començar a córrer i ells al darrere. Vaig sentir el cop d’una porra sobre
l’esquena d’un company que venia al darrere i vaig entrar a la boca d’un
metro», comentava a la «Xerrateca» de La Fura. I continuava: «Bé, jo d’entrada
sóc una persona gens política. Jo feia un curs a la Sorbona per a estrangers. Jo,
això del Maig del 68, ho vaig viure perquè era allí, però res més».
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Sortint de la pensió per anar al metro.
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Veient entrar i sortir els trens
de la Gare de St. Lazare.

Sortint de l’estació de metro Roma. Al fons, el Sacré Coeur.
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Les amistats que té a París
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En aquell temps vivia a París una senyora de Capellades, la Núria Bernadet,
que era casada amb un altre capelladí. La Gemma els va visitar diverses vegades,
al llarg de tot el curs, i hi va passar algun diumenge. Explica a la seva família el
que feien, com veien diapositives, etc.
Ja a la primera de les cartes parla de la professora Mme. Arroyo, que havia
tingut a Ginebra i que ara està a París. Es veuen força sovint, sobretot amb
relació a l’orientació que ha de donar al curs de la Sorbona. Fins i tot quan jo
vaig ser a París amb ella, ens vam trobar, amb el seu marit i tot. També parla
sovint de la Catherine Bréau, amb qui havia coincidit a Londres i que continua
tractant a París.
Tot i que no surten gaire a les cartes, té dues companyes que estan a la
mateixa pensió, amb Mme. Versein, a la Rue Clapeyron, on esmorza i sopa
habitualment. Una és la Gaby, una noia alemanya que es va casar amb un noi
francès i amb la qual va continuar cartejant-se quan ja havia tornat a casa
nostra, ja totes dues casades i amb fills.

Amb la Gaby, en un pont del Sena, febrer del 68. Amb l’Anne, a les Tuileries, al costat del rei, febrer del 68.
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De l’altra companya, l’Anne,
també alemanya, no en parla tant,
però sí que diu que s’hi troba molt
bé, amb ella. També es van escriure
després de marxar de París, però en
desconec més detalls.
Va mantenir una molt bona relació amb un dels professors que
tenia a la Sorbona, M. Cordier, a
qui també vaig tenir el gust de
conèixer. I amb Mme. Delattre, que
tenia de professora d’estenotípia. Es
van cartejar durant molts anys, i sé
que l’estimació entre totes dues era
mútua.
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L’Anne li va dedicar aquest llibre: Letter from Peking
de Pearl S. Buck.

L’aigua és freda!

Catherine Bréau, amb qui també es va relacionar
força estant a París en una fotografia feta a
Londres, el 1966.
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Tant ella com la seva família parlen sovint de mi

que es prepararà per rebre en
Miquel... Pensa prendre’s un
Bellergal, «por si acaso». Jo tornava d’Alemanya el 16 de setembre.
A la carta següent els explica,
amb els detalls acostumats, com
van anar tots els dies que vam
estar junts a París. Per exemple:
«Per anar a rebre el Miquel em
vaig fer aquell pentinat que a
vostè –la seva mare– li agradava
tant, els cabells agafats enrere i
deixats anar. Però resulta que em
feien semblar una nena –tan
deliciosa!– i al noi no li va acabar
de fer el pes... Després em feia
un altre pentinat –cua de cavall
agafada amb monyo».
Al fons, Notre-Dame.
A la seva mare li agrada que
quan escrigui li digui alguna cosa de les relacions amb el Miquel.
I en Joan: «Noia, això de rebre una carta cada dia, a mi no m’ha passat
mai!»
El mes d’abril explica el casament de la meva germana, tan detalladament
que el seu pare li comenta que li sembla que ho veia en una pel·lícula. Després
els diu que per sopar, a casa meva, va beure «llet munyida aquell mateix vespre.
Per esmorzar, truita amb carxofes, collides per nosaltres mateixos, i un vas de
llet, acabada de munyir».
El seu pare li comenta: «Suposo que els seus pares ja es deuen haver adonat
que, amb el teu caràcter decidit, seràs la dona que li convé al Miquel...»
En Josep li diu: «Es veu ben bé que has caigut en gràcia, pots estar satisfeta».
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Acabada d’arribar a París, explica
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Enviant-me una carta des de París, el febrer del 1968. Llegint una carta meva, en el Jardí de Luxemburg.

Ella deixà escrit: «Davant del Louvre... reflexionem».
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Segueix sempre pendent de com va la impremta
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A la segona carta que envia, parla d’anar a veure editorials per oferir-los els
serveis de la petita impremta. Continua, en diverses cartes, demanant-los que
li enviïn els pressupostos. Més endavant, el seu germà li explica que han de
pagar força per poder exportar a França, i ja no en parlen més.
El novembre, en Joan li explica que hauran de fer un llibre sobre Israel.
Més endavant, tant en Josep com en Joan li exposen les dificultats que hi
tenen pel fet d’haver-lo de tirar a contrafibra.
El mes de gener, en Joan li anuncia que estan fent dos torns i hores extres.
També li diu que ha contactat amb un grup de «xicots, joves, però molt actius»,
que li han encomanat de fer «25.000 fullets de mida 10,2 x 10,5, un fons groc
i lletres negres que diuen Català a l’escola. És per enganxar als vidres dels
cotxes». Ella s’interessa molt per aquells fullets de «Català a l’escola». També
vol saber com va el llibre d’Israel.
A principis de maig els diu: «M’imagino que ja deveu estar insolant planxes
a tot taco», feina que havien après a fer-se ells mateixos durant el mes d’abril.
A la darrera carta comenta que els deu anar molt bé que la Rosalina s’hagi
incorporat a treballar a la impremta.

A les Tuileries.
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El dia 16 d’agost del
2006 érem a París i vam
visitar els dos llocs principals on ella havia estat
durant el curs 1967-1968:
la Sorbona –a dalt–, i el pis
de la Rue Clapeyron, on
vivia, a sota.
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Ens vam conèixer a Madrid, el desembre del 1966, i,
a partir del maig següent, vam començar a veure’ns (o a escriure’ns) regularment.
Quan ella tornà de la seva estada a París, va treballar en un despatx de
Barcelona, des del novembre del 1968, mentre que jo, acabada la carrera, vaig
haver de fer la resta de la mili, a Menorca, fins a finals del 1968. A principis del
1969 vaig començar de treballar a Osca, a la Jefatura Agronómica.
Ens vam casar el gener del 1970. Ella vingué a viure a Osca, fins a l’abril
del 1973, quan ja es va quedar a Capellades per fer costat al seu germà, malalt.
Quan ens vam conèixer ella tenia previst anar a treballar a l’ONU de
Ginebra, però al cap de poc temps s’havia produït un altre canvi fonamental
a la seva vida ja que havia decidit compartir-la amb mi. En una entrevista
explicava: «Jo sempre havia pensat que aniria fent fins que trobés alguna
persona que m’interessés».
Quan vam ser casats, ella es va oblidar dels objectius anteriors i va decidir
dedicar-se completament a mi, perquè jo desenvolupés al màxim les meves capacitats... Potser es recordava de les paraules que li havia escrit el seu pare, en contestar la carta on els explicava com de bé s’havia sentit a casa meva –amb motiu
del casament de la meva germana–: «Veuen que, amb el teu caràcter decidit, ets
la dona que necessita el seu fill...»
Al final d’aquesta etapa va tenir lloc el canvi definitiu, en fer-se càrrec de
l’empresa que deixava el seu germà Joan.
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Va ser un dissabte del mes de desembre del 1966, havent dinat. La Gemma
acompanyava dos companys meus que em venien a veure. Jo estava vivint en
un col·legi major –una residència universitària– que duia per nom José Antonio
Primo de Rivera, que no cal recordar qui va ser.
I com hi era jo, a aquell lloc tan significatiu? Sabeu que el meu pare era franquista, però no era falangista. Qui sí que ho era era un senyor del poble veí
–amb la democràcia, no gens sorprenentment, va acostar-se al partit socialista–,
que havia coincidit amb el pare quan «anaven a estudi». Aquell senyor, que havia
ocupat «càrrecs de responsabilitat», coneixia D. Adolfo Muñoz Alonso, «intel·lectual orgànic»,* i director d’aquell col·legi major. Allí, jo vaig estar-hi tres anys, i
en el darrer és quan vaig conèixer la Gemma. Havia començat el quart curs
d’Enginyers Agrònoms.
Ella estava vivint en un altre centre de nom també prou significatiu, La
Quinta del Pardo, pels motius que ja he explicat a l’apartat 3 del capítol
anterior –«Madrid».
Jo no sabia ben bé quin dissabte havia estat. Ni tampoc ho va deixar escrit
ella, que tot ho detallava, perquè en anar de vacances de Nadal no va escriure la
carta que feia habitualment cada mes a la seva família.
Però he arribat a la conclusió que era el dia 3, ja que el 10 i el 17 jo era d’excursió amb el nostre benvolgut professor de sòls, Carlos Roquero, que ens va

A Pancorbo (Burgos), el 8-12-1966.

En un camp de la campiña de Còrdova, 21-12-1966.

* Quan un terme clar s’ha d’adjectivar, potser és que no és prou clar: eren els intel·lectuals del règim.
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passejar per tot Espanya per
estudiar diverses classes de sòls:
el dia 8 era a Pancorbo –Burgos–, i els dies següents, al País
Basc; el dia 17 i següents, era a
Andalusia.
«D’on ets tu?», li devia preguntar. «Jo sóc de Capellades!», recordo que em va dir. I
jo vaig pensar: «On deu ser
aquest poble? Per allà al mig
Calendari del mes de desembre del 1966.
de Catalunya?» No n’havia
sentit a parlar mai, perquè en
sabia poc, del nostre país.
Conèixer-la no em va impactar: la impressió que en
guardo és la d’una noia relativament menuda, sense cap tret
especial per destacar. No recordo ni tan sols com anava
vestida.
Posteriorment, segons les
seves cartes, vam sortir –sortiEn una plaça de Marchena, el 20-12-1966
des d’una hora– el dissabte 21
de gener i el diumenge 29 de gener; el 18 i el 19 de març –vam anar al Museu
del Prado–; el 22 d’abril; el 27 d’abril –sardanes a El Retiro–; el mateix dia, al
vespre, per anar a missa. Escrivia, d’en Pujol: «Em va agafar la mà. Jo, encara
que sorpresa perquè mai cap noi no m’havia agafat la mà, de moment no vaig
dir res, continuant la conversa; però, arribat un moment, li vaig dir que no
sabia per què me l’havia d’agafar, la mà. Me la va deixar un moment, la va tornar a prendre, i jo, la veritat, vaig trobar que era ridícul protestar per això».
El 2 de juny diu a la família: «El dilluns, 15 de maig, era festa aquí a Madrid.
A la tarda, en Pujol em trucà per convidar-me a una festa que feien al seu
col·legi, perquè era Sant Isidre. Primer li vaig dir que no, perquè havia d’estudiar. Les dues angleses del pis em van dir que hi havia d’anar, que no em podia
passar els dies tancada, i al final em van convèncer, i hi vaig anar un parell
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d’hores... La Judith em va pentinar... En Pujol, quan em va veure, poc se n’hi
va faltar perquè es quedés amb un pam de boca oberta –això m’ho digué la
Judith, que també va venir amb un altre amic d’en Pujol».
Encara recordo que quan vam començar a ballar vaig sentir-la com un pes
mort, perquè ella no en sabia, de ballar. De fet, no havia ballat mai, potser
recordant aquell text tan esgarrifós (pàgina 101) que havia après de petita. El
dia 15 de març deia a la família: «Li vaig dir –a un dels seus «amiguets catalans»–
aquest complex que jo tenia amb el ball..., però això de ballar no m’acaba de
fer el pes. I, per tant, bé ho veig, que és una animalada i que un dia o un altre
m’haig de decidir...»
Després d’aquell dia, ja vam començar a sortir regularment. «Referent a les
meves amistats catalanes us diré que aquestes últimes setmanes he sortit bastant
amb en Pujol», diu a la família el dia 2 de juny. De manera que el seu germà
Joan li pregunta: «Aquest Pujol que veig que surt bastant, què representa?»
Encara hi torna el 20 de juny, a la darrera carta que va escriure aquell curs:
«En Grau i en Perals ara estan en ple ball d’exàmens, i en Pujol també, encara
que surto amb aquest últim bastant sovint».
Jo, mentrestant, anava a passejar al Parque del Oeste, que tenia a prop del
col·legi. Conservo unes fotografies dels arbres, que em feien somniar..., tot i
que havia observat que el del costat del meu (el seu?) s’acabava abans...

Pollancres del Parque del Oeste, el juny del 1967.
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El dia 25 de juny vam anar tots dos a El Escorial: ho recordo com un dia
meravellós. La veia tan feliç!
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A El Escorial, 25 de juny del 1967.
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L’estiu del 1967, després d’acabar el curs a Madrid, jo vaig anar a Stuttgart, a treballar a una escola d’agricultura –a l’Institut für Pflanzenzüchtung de
Hohenheim–, on ja havia estat l’any anterior. Vaig sortir d’allà el dia 16 de
setembre, per arribar a París cap al tard. La Gemma m’hi esperava, perquè hi
havia anat per estudiar l’estenotípia, com he explicat en el capítol anterior.
Vam estar junts des del 16 fins al 25 de setembre, molt il·lusionats!
Va deixar escrit per a la seva família: «Doncs dissabte, allà a l’estació, em va
agafar suaument una estona i després vam anar al metro... Em va demanar si
volia ser la seva dona. Jo li vaig dir: “Home, a tu què et sembla?” I ell que fa:
“Sí, ja ho sé, però digues-m’ho”. I llavors vaig dir que sí...»
Per saber el que fèiem i les fotos que tiràvem, n’hi ha prou de llegir la carta
que va enviar a la seva família el 26 de setembre.
A partir de llavors ja vam fer plans perquè jo anés a conèixer els seus pares
–«a demanar la mà»–, i ella, els meus. I també perquè es fes la coneixença entre
els pares respectius.

Prop de Notre-Dame.

La Torre Eiffel.
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Sota l’Arc de Triomf.

Mirant el Sena.
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Pati de la Facultat de Lletres, Sorbona, on estudiava.
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La Torre Eiffel.
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En els Jardins del Palau Reial.

Prop del Louvre.
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En el Jardí de Luxemburg.

Sortint de la casa on vivia, a la Rue Clapeyron.
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En el Jardí de les Tuileries.
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Treball a Barcelona
Acabat el curs de París, torna a Capellades, a principi de juliol del 1968. El
mes de novembre comença a treballar a Barcelona, de secretària de direcció,
en el despatx d’una empresa de filatures –Cotolla– amb matriu a Ripoll. S’hi
manté fins al 31 de desembre del 1969, «cessant per voluntat pròpia per contreure matrimoni», segons diu la carta de recomanació que conservava.
Es va trobar molt bé en aquell despatx.Tenia molt bona relació amb tothom,
començant pel responsable del despatx, el Sr. Josep M. Domènech i Fargas,
amb qui va continuar mantenint una bona amistat tota la seva vida, relacionada,
sobretot, amb els llibres de temàtica local catalana.
També amb els diversos treballadors companys seus, els senyors Boix, Pérez i
Pujades, la Isabel..., com es veu en les mostres reproduïdes a la pàgina següent.
I, així mateix, amb els corresponsals del despatx que l’empresa tenia
a Ripoll, a través del teletip,* que
ella mateixa feia anar. En aquest cas,
és significatiu de la seva afició a la
poesia el text de la prova que va en-

Arxiu Miquel & Gemma

Teletips de felicitació pel seu sant i d’agraïment.

Proves amb el teletip i poesia enviada per la Gemma.

Teletip d’agraïment pel regal de casament.

* Aparell de telegrafia ràpida que, mitjançant un teclat semblant al de les màquines d’escriure, permet la transmissió i la recepció
simultània de missatges en caràcters d’escriptura usuals.
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viar al seu corresponsal de Ripoll, Sr. Rubio, unes estrofes, que se sabia de
memòria, de La vida es sueño, de Calderón de la Barca.
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Felicitació de Nadal del 1970 dels companys
de Barcelona.

Felicitació que va rebre amb motiu del naixement de l’Oriol.
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Des de la tornada de París va viure a casa seva. Quan va començar a treballar
a Barcelona, durant la setmana vivia en una habitació llogada a una senyora
vídua, la Sra. Martí. Tot i que no ens vèiem gaire sovint –ja que jo treballava a
Osca–, havíem fet llargues passejades per Barcelona. També havíem estat junts
a Capellades i en el casament d’uns amics meus.
Durant el 1969 vam anar tots dos a veure alguns espectacles teatrals: MaratSade, de Peter Weiss, per la companyia d’Adolfo Marsillach; La colección, de Harold
Pinter... Amb la seva amiga i companya de pensió, M. Rosa Usón, van oir la
Novena Simfonia de Beethoven, amb Von Karajan, al Palau.

Fotografies fetes, respectivament, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, el
setembre i l’octubre del 1968 i el maig i el setembre del 1969.
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A Castelló d’Empúries, en el casament dels amics Joan Ferrer i Teresa Salleras, l’1 de maig del 1969.

Al pati de la Lliga, per la festa major del 1969. Darrere les autoritats, la Gemma, amb mi, i tota la seva
família: de dreta a esquerra, en Joan, la Rosalina, el seu pare, la seva mare, la Gemma jo, i en Josep.
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Ens vam casar el dia 14 de gener del 1970, a Montserrat, a la Capella del Cambril.
Fou un casament no gaire multitudinari, una quarantena de persones.
Va oficiar la cerimònia mossèn Martí Baliellas, capelladí i amic de la família
de la Gemma, i també amic nostre.

Em mira amb amor, però retinguda.
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La núvia sortint de l’habitació on s’havia canviat.

Mentre mossèn Martí oficiava, en Joan recollia amb un micro tota la cerimònia.
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Ja mostra aquella rialla encisadora que ha tingut tota la vida.

La fotografia oficial.

En Josep està molt content!
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El malaguanyat Sinto, amic meu, amb la meva Els senyors Culebras i la seva filla, acompanyats d’en
cosina, Rosa Marcè i Pujol i en Miquel Mundet. Martí Baliellas, la seva mare, en Josep i la Gemma.

Extret de l’expedient matrimonial, on consten els dos testimonis, en Sinto i el Sr. Ricard Culebras.
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Comença una nova vida!
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Al cap d’onze anys (i tres fills) encara es podia posar el mateix vestit (maig del 1981).

L’Oriol i la Roser no ho entenen gaire, o en passen. L’Elisenda només tenia un any i mig i no hi era.
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Després del casament ens vam quedar uns quants dies a Montserrat, passàrem per Barcelona i vam acabar a la Vall d’Aran.Vam tenir uns dies molt clars
i assolellats, tot i ser el mes de gener.

Una bona estirada en plena muntanya.

Arxiu Miquel & Gemma

Parada en el Camí dels Degotalls.

Molt enlaire de la muntanya.Vista des de dalt de Sant Jeroni.
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Camí de Sant Jeroni: una escaladora amb sabata de taló!

Arxiu Miquel & Gemma

Reposant, en el camí de la Cova.

Arrecerada a les roques, s’hi estava bé,
pujant cap a Sant Jeroni.
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A la Vall d’Aran hi havia boscos –a la dreta, la Gemma en el Bòsc de Varicauba–,
neu –a la Baqueira–, i paisatges arreu.

A la Pobla de Segur, 3 de febrer del 1970. Ja era una selfie?
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Arxiu Miquel & Gemma

En tornant del viatge de nuvis, vam anar cap a Osca, a viure-hi, perquè jo treballava a la Jefatura Agronómica de la capital. Jo vaig continuar amb la meva feina i
ella es va adaptar a les circumstàncies. A part de
cuidar de la casa i del menjar, ella havia començat
a estudiar el batxillerat francès per correspondència, connectada amb el CNTE –Centre National
de Télé-Enseignement– deVanves.Va estudiar des
del curs 1969-1970 fins al 1972-1973 –amb l’habitual aplicació: va guardar 8 caixes de material
didàctic i de quaderns de treball!
Al mateix temps, havia començat a fer, a casa
mateix, classes particulars de francès i d’anglès.
Jo vaig dir a la «Xerrateca» de La Fura que «la
Gemma donava classes de francès i anglès a les
dones dels meus companys que no sabien amb
Foto de carnet per al CNTE,
1 d’octubre del 1970.
què omplir l’estona. I s’enfadava perquè no s’hi
aplicaven». Devia ser així, però ara ja em queda molt lluny, tot allò.

Arxiu de la Gemma

L A VIDA A OSCA

Taula per treballar-hi dues persones, amb un buc de calaixos a cada banda.
La Gemma, probablement, treballa per al curs del CNTE, 21 de juny del 1970.

190

Ella treballava a la taula que havíem comprat –i que conservem–, de doble
accés, amb una cadira a cada costat, per a cada un de nosaltres dos. De fet, la
taula era molt més emprada per ella, perquè, habitualment, s’estava tot el dia a
casa, mentre que jo anava al despatx i molt sovint sortia a visitar explotacions
ramaderes durant tot el dia, i de vegades arribava força tard a casa i ella patia
perquè no sabia res de mi fins que arribava. Era més complicat que ara telefonar, i, pràcticament, jo no ho feia mai.
Jo en gaudia sortint, i vaig acabar coneixent tots els pobles de la meitat nord
de la província, per petits que fossin, perquè hi havia anat a veure algun agricultor.
Vivíem en un novè pis d’un bloc nou: vam estrenar el pis, que ens van
entregar amb el terra ple de ciment, i netejar-lo va portar una feinada important i carregosa que ella va fer amb la seva habitual tenacitat i esforç físic.

Arxiu Miquel & Gemma

L’entrada dels pisos es veu a la imatge de sota. Al costat de l’entrada hi
havia dues botigues, on habitualment la Gemma comprava el que necessitàvem.
Ella hi baixava tan bon punt obrien. La mestressa del supermercat, la Visi, es
feia creus que, podent estar al llit fins més tard –aquesta era la idea que ella
tenia sobre les dones dels funcionaris, que no treballaven–, baixés tan aviat. El
que poguessin pensar o dir, a la Gemma, no l’afectava, perquè sabia què fer.

L’entrada dels pisos i les dues botigues del costat, una carnisseria i un supermercat,
on la Gemma comprava gairebé tot el que necessitàvem.
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No teníem pas gaire vida social a Osca. Sí que ens feiem amb els veïns i
amb els companys meus de feina i assistíem a celebracions oficials, lligades a la
meva feina. Tanmateix –potser també per la nostra idiosincràsia– vèiem que
aquella societat no era pas la nostra. Érem forasters. Però no vam conservar pas
cap mal record de la nostra estada allà; a l’inrevés, ens hi vam sentir molt bé.
D’aquelles celebracions en conservem poques imatges. En canvi, hem guardat moltes fotografies de viatges, visites o estades per aquelles dates, del 1970
fins al 1973.

Diapositives Miquel & Gemma

Un ramat transhumant, que travessa la via del tren, vist des de la finestra del pis on vivíem. Maig del 1972.

La muntanya de Formigal durant l’estiu és plena de vaques que hi pasturen.
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Arxiu Miquel & Gemma

Poc després del nostre casament també es van casar el meu –i nostre– amic,
Juan Piñeiro, amb la Tina.Vam anar al seu casament a Madrid.

Tots dos mudats, per al casament d’en Juan i la Tina, 27-4-1970.

Arxiu Miquel & Gemma

El mes de juny del mateix any ens van venir a veure la meva germana i el
seu marit.Vam visitar el Parc Nacional d’Ordesa i altres indrets.

En el Parc Nacional d’Ordesa, el 19 de juny del 1970.
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Arxiu Miquel & Gemma

L’endemà, vam anar al pantà d’El Grado i la zona de Torreciudad, fundada
pel barbastrenc –en Lluís Carandell deia que la seva família hi tenia un bar,
però sembla que no quedava bé– sant Josemaría Escrivá de Balaguer, i centre
de devoció mariana. Nosaltres només vam gaudir, i força, dels paisatges del seu
entorn.

Arxiu Miquel & Gemma

Congost en el riu Éssera després del pantà Joaquín Costa, prop de Graus.

El pantà d’El Grado i l’ermita, derruïda, de Torreciudad.
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En el pantà d’El Grado, el dia 20 de juny del 1970, un dia ben bonic.
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Arxiu Miquel & Gemma

A finals de juny vam anar a Capellades i hi vam tornar per Nadal.
A part d’això, vam assistir a algunes obres de teatre fetes a Barcelona durant
el 1971, en particular Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, per la companyia
d’Alejandro Ulloa, i Ronda de mort a Sinera, de Salvador Espriu, adaptada per
Ricart Salvat i representada per la Companyia Adrià Gual..

Els comentaris escrits per la Gemma en el mateix programa de mà de l’obra.
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Amb la família (el pare, l’Emili, la Gemma, en Josep i la Rosalina), a la Font Cuitora, el 29 de juny del 1970.

«Que la tiro!»

Arxiu Miquel & Gemma

Amb la seva amiga d’infantesa, Antònia Masana.

Nadal amb neu a Capellades, en els Jardinets.

197

Any 1971

Arxiu Miquel & Gemma
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En el mes de gener. en Joan i la Rosalina van venir a Osca, i tots plegats vam
anar a l’estació d’esquí de Formigal.

Anada a Formigal –el 6 de febrer del 1971, festa de Santa Dorotea–: parant per esmorzar;
la Gemma voltada de neu i de paisatge; caminant per la neu.
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Entre el 24 i el 29 de maig vam anar a A Coruña, a un congrés de la Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos. En tornant, vam fer una mica de turisme
visitant el Palau Episcopal d’Astorga, León –la casa Botines i l’Hostal de San
Marcos–, San Martín de Frómista i Burgos: la catedral i la Cartuja de Miraflores.

En el dinar ofert per la Nestlé als congressistes i acompanyants, a l’Hostal Reyes Católicos d’A Coruña;
a l’Hostal San Marcos de León, amb el nostre amic Andrés de León; davant la catedral de Burgos.
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Durant el mes de juliol, la Gemma va acompanyar els seus germans a
Londres per visitar una exposicó de maquinària d’arts gràfiques molt important
que s’hi fa, l’IPEX.

La Gemma i els seus germans a Hyde Park, prop del Serpentine; amb en Josep i la Rosalina a la Torre
de Londres; escoltant les explicacions d’un policeman; i passant-s’ho bé amb els coloms de Trafalgar Square.
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Arxiu Miquel & Gemma

El primers dies del mes d’agost ens quedàrem a Osca i vam veure un espectacle teatral relacionat amb les festes de San Lorenzo. Jo, mentrestant, també
anava al camp.

Jo estic revisant un camp de comparació de varietats de soja, a Grañén, el 4 d’agost del 1971.
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Entre el 20 i el 30 d’agost vam assistir a la Universitat Catalana d’Estiu,* a
Prada de Conflent. El darrer dia de classe, la Gemma va protagonitzar un incident en fer-se portaveu d’un grup petit d’alumnes, descontents amb les classes
de Ciències Socials que nosaltres havíem escollit. Es va enfrontar amb els professors dient-los que havien tingut una actitud «jemenfoutista». Això va provocar una rèplica dura –potser cruel i despietada– del professor Alfons Cucó.

Arxiu Miquel & Gemma

La Gemma i tots els assistents escolten amb molta atenció la conferència de Francesc Vallverdú.

La darrera classe de Ciències Socials, amb els professors; d’esquerra a dreta,
l’historiador –i després polític– Alfons Cucó i els sociòlegs Jordi Estivill i Salvador Giner.
* La Universitat Catalana d’Estiu (UCE) sorgí l’estiu del 1969. Des de llavors, cada any, durant el període estival, ofereix cursos i
programa actes i jornades.
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Preparant una sardinada per als participants a les jornades (la Gemma du el vestit vermell).

Al monestir de Sant Miquel de Cuixà, agost del 1971.
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La primera setmana de setembre vam anar amb la seva família a Riumors i
a la Costa Brava: a Sa Riera –Begur– i al cap de Creus.

Diapositives Miquel & Gemma

A la platja de Sa Riera de Begur, amb el seu pare, els dos germans i la Rosalina.

Tots tres germans en les cales del cap de Creus.
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Diapositives Miquel & Gemma

Els seus germans van venir a Osca per Reis, i el dia 7 de gener del 1972 vam
visitar l’estació d’esquí de Candanchú.

La Gemma i en Josep; en Joan, la Rosalina i ella juguen amb en Josep; ella estirada sobre la neu.
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Durant el mes de febrer jo vaig estar una setmana a Boigneville, prop de
París, per seguir un curset de l’Institut Technique des Céréales et des Fourrages.
Ella em va venir a esperar a l’estació, quan vaig tornar amb tren. Abans havíem
assistit a dos casaments, un a Osca i l’altre a Castejón de Sos.

En el casament del meu jefe, Ricardo Atarés Lapetra.

Arxiu Miquel & Gemma

Quan torno de París... sóc inspeccionat?

El dia 5 de febrer del 1972 vam ser convidats al casament d’un amic meu, de Castejón de Sos,
en José M. Fondevila Porté, que es va casar amb la catalana Núria Mateu.
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Arxiu Miquel

El 1972 vaig haver de seleccionar un equip de quatre tècnics, amb els quals
vam treballar per cartografiar les unitats de cultius i aprofitaments, i de classes
agrològiques, i reproduir-les en mapes provincials. Eren en Santiago Latorre,
l’Elías Maza, en Javier Sanclemente i en Lázaro Laliena. Hi vam mantenir una
bona relació, de manera que tots ells, i les seves parelles –elles no eren pas les
alumnes de la Gemma, perquè ja tenien la seva feina–, van venir a Capellades,
l’any 1995, a celebrar el nostre 25è aniversari de casats.

A la fotografia de sobre, els meus companys de treball d’Osca i de Saragossa, trepitjant una pradera, a
Saragossa, el 1973. A sota, els meus companys d’Osca i les seves parelles. Drets, des de l’esquerra, en
Javier Sanclemente i la seva dona, Luz, en Lázaro Laliena, jo mateix, en Santiago Latorre, la Gemma i
l’Elías Maza. Assegudes, la Dominique, la Reyes i la Salas –una mica distreta–, el gener del 1995.
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El mes de març del 1972 vaig haver d’anar a Còrdova per la meva feina i la
Gemma m’hi va acompanyar, amb el cotxe. Vam passar per Madrid, on vam
veure dues obres teatrals: Yerma, de García Lorca, interpretada per la companyia
de Núria Espert –«muntatge excepcional, actuació excel·lent!», va deixar escrit
en el programa de mà–, i Luces de bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán
(«actuació perfecta», escrigué). A Còrdova, a part de la Mesquita, ella va visitar el
Museu Romero de Torres. Hi va gaudir molt veient els quadres de models del
pintor. En va sortir impactada.

Arxiu Miquel & Gemma

Una escena de
Luces de bohemia.

Postal d’una model de Julio Romero de Torres.
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Durant les vacances d’agost vam anar, sempre amb cotxe, al País de Gal·les.
Recordo que vam arribar a Londres al vespre. Jo no hi havia estat mai, però,
sense haver de preguntar, i circulant per l’esquerra, només amb les indicacions
que teníem, ens vam presentar al pis de la seva amiga Jocelyne, i la vam trobar.
L’endemà, quan vam anar al cotxe, vam trobar-hi un paper escrit que deia: «Si tu
ets de Capellades –la cèdula del cotxe ho indicava–, nosaltres som de Sant
Quintí». Agafem el cotxe i, tot seguit, vam anar cap al País de Gal·les –Cymru–,
on hi havia un festival de música i poesia,The National Eisteddfod, que va tenir
lloc a Haverfordwest, entre el 14 i el 20 d’agost.

Diapositives Miquel & Gemma

Actuació d’una arpista en el concurs del festival: l’arpa celta és l’instrument fonamental
de la música gitana tradicional del País de Gal·les.

En el poble, Haverfordwest, hi havia, al mateix temps, un mercat-concurs de bestiar.

209

Arxiu Miquel & Gemma

Vam fer una excursió per conèixer una mica més el país. Mentre visitàvem
el dolmen, vam experimentar un detall molt grat, quan un matrimoni de mitjana edat ens va obsequiar amb una postal, a part de donar-nos les explicacions
pertinents: llavors ens va semblar que realment ens trobàvem en un país culte
i amable.

Arxiu Miquel & Gemma

Al fons, el poble costaner de Fishguard.

En el dolmen Pentre Ifan, el més conegut del país.
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Sortint del festival vam continuar visitant diversos llocs d’Anglaterra:
Oxford, Londres i Canterbury. Després, en passar per França, ens vam detenir
per veure els castells del Loire i, a París, vam assistir a una representació de
l’espectacle Hair, que ens va impressionar molt.

La Gemma a Oxford, i tots dos a la catedral de Canterbury.
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Londres: el Parlament i Kew Gardens.
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A França: castells de Saumur i Chenonceau, a la vall del Loire, i imatges del programa de mà de Hair.
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Tornant a Osca, la Gemma va tenir temps per enviar al CNTE de Vanves
unes fotografies de carnet, fetes durant l’estiu.
El mes de setembre van operar en Joan,
d’un càncer de còlon. Pocs dies després, quan
vam visitar el nostre metge, el dr.Tomasa –era
nebot del Sr. Domènech, de Cotolla–, al
mateix temps que ens confirmava que la
Gemma esperava un fill –no sabíem si fill o
filla–, també ens diagnosticava que al seu
germà només li quedàven 2 anys més de vida.
Després d’aquesta terrible notícia, nosaltres dos vam tornar a Osca. Encara vam continuar sortint alguns caps de setmana, com,
per exemple, anant a dinar a un bosc a uns 5
quilòmetres d’Osca, prop de l’ermita de
Fotografia feta l’agost del 1972.
Nuestra Señora de Cillas.
Durant els mesos de setembre i octubre, vam fer algunes sortides amb una
parella de La Llacuna, en Ricard i la Montserrat, que eren a Osca.

La Gemma asseguda a la gandula que dúiem quan anàvem a dinar a fora. Cillas, octubre del 1972.
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El 3 d’octubre vam anar a Panticosa, al matí, i havent dinat, a Formigal, en un
dia que fou molt agradable.

Diapositives Miquel & Gemma

Pujant amb un telecadira de l’estació d’esquí fins dalt de la muntanya.

La Gemma, asseguda a l’herba, ja una mica rossejada pel fred, amb en Ricard i la Montserrat.
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S’havien acabat els dies feliços que em recorda la fotografia que li vaig fer,
durant les vacances de Setmana Santa del mateix any, mentre li pintaven aquell
quadre tan bonic que conservem. Ella havia dit que se’l volia fer fer llavors, el
quadre, perquè se sentia completament feliç!

Fotografia que vaig fer a la Gemma, el dia 29 de març del 1972, davant la porta
del despatx del taller, tal com posava perquè en Sebastià Freixas li pintés el retrat.
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Fotografia feta sortint de dinar del restaurant La Venta del Sotón, prop d’Ayerbe, a la carretera d’Osca
a Jaca. Era el dia 14 de gener i hi havíem celebrat el nostre aniversari. Tres mesos després, va néixer
l’Oriol, i la Gemma ja no tornà més a viure a Osca. És la darrera fotografia, preciosa, que tenim d’allà.

La Gemma, amb en Joan i la Rosalina, en el parc d’Osca, el mateix mes de gener del 1973,
durant una visita que ells dos ens van fer. En Joan ja estava operat.
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