LA IMPREMTA

Després de néixer l’Oriol, la Gemma es va quedar al
costat del seu germà, ja operat de càncer de còlon, per ajudar-lo a l’empresa.
S’hi incorpora el mes de juny del 1973. La Gemma tenia 28 anys. En Joan va
morir el febrer del 1974.
Es va trobar una impremta petita, però que ja feia uns quants anys que treballava, durant els quals ella havia anat seguint-ne, amb molt d’interès, l’evolució
–pàgines 118, 136, 152 i 164. Però, sense cap experiència directa, va haver de ferse’n càrrec en un moment en què el seu germà acabava de fer una inversió molt
important, que significava un canvi radical pel que fa a la seva capacitat de producció: el seu germà Joan havia preparat l’empresa per a una eclosió.
«En uns moments en què la situació econòmica del país no era brillant, va
ser capaç no tant 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».*
Aquestes paraules, que jo vaig dir en el seu comiat, he volgut contrastar-les
amb algunes persones, amigues, que l’han coneguda molt de prop i que ens han
fet el favor –i l’honor– d’escriure’n una petita ressenya, inclosa en aquest capítol.
La Gemma es va jubilar als 67 anys, el 2012. Des de llavors es va anar apartant
de la direcció de l’empresa, fins que, el mes de març del 2017, la nostra filla,
Elisenda, s’hi va incorporar definitivament, 43 anys després que la seva mare.

* Reproduït del meu discurs de comiat, pàgina 27.
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DELS INICIS A L’ECLOSIÓ PREPARADA PER EN JOAN
EL COMENÇAMENT A LA BOTIGA: 1955 A 1961

Arxiu de la Gemma

El pare de la Gemma era caixista: havia treballat a Cal Fèlix Bertran i després
a la impremta que el Sr. Miquel Isart, de Vilafranca del Penedès, va instal·lar en
el número 32 del carrer Major de Capellades.
Més endavant, el 1953, el Sr. Isart va traslladar la seva impremta a Vilafranca del Penedès, i va vendre a la família Escobedo-Català (en Guillem i la
Flora) el seu negoci de papereria, que va continuar en el mateix lloc.
L’amistat entre la família Romanyà i la família Isart va durar tota la vida. La
Gemma i jo mateix vam assistir (el gener del 2008) a l’enterrament del Sr.
Miquel, a Vilafranca, uns quants anys després que hagués mort la seva muller,
la Sra. Josefina.
Mentre el pare de la Gemma treballava de caixista, la seva mare va muntar una
botiga, al carrer Major, núm. 21, quasi davant per davant d’on els Isart tenien la
seva impremta. S’hi van traslladar des del carrer del Call, on vivien, canviant de
casa amb els Costa, amb qui eren i van continuar essent bons amics.

La Gemma, amb menys de quatre anys (foto del 29-5-1949), amb els
senyors Isart, juntament amb M. Gemma Carbó, de Vilafranca, i els seus pares.
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Anunci, ja fet en català, de la botiga
(ferreteria) publicat en el programa
de la festa major del 1952.

Arxiu de l’empresa

Es conserva un «contrato de inquilinato»,
del 27 d’octubre del 1948, que permet
suposar que la botiga, «industria de venta
menor de loza fina» –que des del principi, i
durant molts anys, va sostenir econòmicament la impremta–, hauria començat a funcionar en aquelles dates: l’alta de contribució
de la botiga du data de 23 de gener del
1951, però ja és anunciada en el programa
de la festa major de l’any 1950 (la imatge
del costat correspon al programa del 1952).
El pare de la Gemma, durant uns quants
anys, també va fer d’electricista: en el programa de la festa major del 1949 s’hi anuncia, estant encara en el carrer del Call, 11.
La botiga va continuar durant molts anys: es
va donar de baixa el 31 de desembre del 1979.

Detall de la botiga. Fotografia feta per en Josep, el germà de la Gemma, l’any 1977.
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En marxar els senyors Isart, i en bona part gràcies a l’empenta de la mare
de la Gemma, van començar una empresa pròpia, Gràfiques Iris.
El 17 de maig del 1955 van comprar la primera màquina, una minerva de
segona mà, «marca Kale, usada, con todos sus accesorios», a l’empresa
Chocolates Juncosa, per 17.000 pessetes. El pagament de la minerva el va fer,
per a ells, el Sr. Francesc Batlle de Balle, industrial de Capellades.
A la pàgina següent es reprodueix una còpia del rebut estès per l’empresa
xocolatera i signat pel Sr. Batlle. A sota, un detall de «rebuts» especificant el
pagament de 1.000 pessetes cada mes. No van haver de pagar cap interès. La
família de la Gemma va poder començar gràcies a la generositat d’un empresari,
gest com el que ella mateixa va tenir en diverses ocasions al llarg de la seva vida.
El 28 de setembre del 1955 van presentar una sol·licitud de nova indústria,
que incloïa la següent maquinària: una minerva marca Kale, una guillotina,
una grapadora i una perforadora –suposo que també unes caixes, que van anar
ampliant més endavant, segons va informant (el 1963 i el 1965), per carta, en
Josep a la Gemma.

La primera minerva –la Kale– que van comprar, que encara conservem.
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Rebut estès per l’empresa Chocolates Juncosa S.A. i signat pel Sr. Francesc Batlle de Balle.

«Rebuts» del pagament mensual que es va anar fent al Sr. Batlle.
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Taula 5.1. Relació de maquinària adquirida fins a l’any 1960.
Data de
compra
17‐5‐55

Màquina

Proveïdor

Import
(ptes.)

Minerva Kale i accessoris

Chocolates Juncosa S.A.

17.000

Guillotina, de 500 mm de llum

Talleres Ferrarons

5.700

16‐5‐58

Guillotina PS 71; premsa de proves i altra

Ricard Culebras

42.197

25‐8‐59

Minerva marca Jores

José Roig S.A.

78.793

1‐6‐55
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Aquesta màquina, i les altres que van comprar fins al 1960, es van instal·lar
en el menjador de casa seva, en el carrer Major, 21. Són les que es detallen a la
taula 5.1.
La coneixença que van fer amb el Sr. Ricard Culebras, arran de la compra
de diversa maquinària, es va convertir en una amistat entre les dues famílies
que va durar tota la vida, sobretot mentre van viure els pares de la Gemma.
Les primeres màquines, i altres comprades més tard, encara es conserven i es
poden ensenyar a les persones que hi estiguin interessades.

Sala on es conserven les primeres màquines de la impremta (24 de juny del 2020).

226

Arxiu de l’empresa

La guillotina, que encara es pot fer servir.

La grapadora, on cosien les Cançons a flor de llavi.

La minerva Jores, comprada el 1959.
Actualment és al Museu Molí Paperer de
Capellades, cedida en dipòsit per la Gemma.
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La minerva Kale, la primera que van comprar.
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En Joan, que treballava a Cal Fortugós (Miquel i Costas) fent feines d’impressió, ho va deixar per treballar a casa seva, primer ajudant el seu pare i ben
aviat desenvolupant la seva iniciativa. En Josep era quatre anys més jove, i la
Gemma tenia 10 anys, l’any 1955.
Mentre eren al carrer Major, van imprimir –a part de cartells, factures, targetes i recordatoris de defunció– feines més complexes, com goigs –com els
de Santa Dorotea, copatrona de la vila–, algun programa de la festa major,
nadales o les Cançons a flor de llavi, de les quals tant m’havia parlat la Gemma:
n’imprimien tirades
de 10.000 exemplars!
–posteriorment, fins a
20.000.
«El que jo recordo
millor d’aquest llibret
(va escriure la Gemma
per a Vivències, un llibre pensat i editat per
Ton Font, a partir de
la col·laboració de 14
capelladins) és com el
confeccionàvem un
cop imprès.
»Teníem una taula
rectangular, molt gran,
en la qual posàvem, a
cada costat llarg, piles
de pàgines correlatives, les unes a tocar de
les altres. Llavors anàvem agafant un full de
cada pila, de manera
que quan arribàvem al
capdavall d’un costat
de la taula, ja teníem
el llibret sencer.
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»I repetíem la mateixa operació
per l’altre costat: una volta completa a la taula representaven dos
exemplars.
»D’aquesta feina se’n diu “intercalar”. Ens posàvem els tres germans a intercalar, fent curses, i això
ens estimulava i feia la feina més
divertida. De vegades, començàvem a les 6 del matí, segons la
urgència dels lliuraments. Després
d’intercalar, calia capsar i doblegar
els llibrets, un per un, i grapar-los
amb una màquina manual que
encara conservem. Finalment, es
tallaven amb la guillotina, pel cap,
pel peu i pel costat. I cap a Barcelona. Comparat amb com ara fem
els llibres, allò era tota una odissea!»
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En Joan, l’any 1955, quan tenia 19 anys.

Recull de més de 100 cançons populars catalanes, castellanes, etc. Sols la lletra.
Preu 6 ptes. Editat per la J.O.C. Mida del llibre: 15,5 x 10,5 cm; imprès el 1959.
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A partir del 1960, continuaren imprimint les Cançons a flor de llavi per a
l’Editorial Nova Terra, fundada el 1957 i tancada el 1978. I també altres opuscles –com ara Plantem cantant i Cançons de tramuntana– i llibres.
Fins i tot ja havien començat a imprimir algun llibre estant en el carrer
Major, com el Primer llibre de Capellades. «El text del senyor Modest Llusià va
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Cançoner imprès l’any 1964.

Llibres impresos l’any 1964.
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Carrer del Call
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La portada i un dels dibuixos fets per Josep Costa Solé del Primer llibre de Capellades.

Portada de l’opuscle Capelladenques.

acompanyat de dibuixos del senyor Josep
Costa Solé. El colofó diu: “Edició particular M. Ll. de 70 exemplars numerats”.
»Per imprimir els dibuixos es van preparar motllos fets amb metall, i el text el
va compondre el meu pare, lletra a lletra,
amb lletres de metall...», acabava ella.
Un altre opuscle (40 pàgines) relacionat amb Capellades -Capelladenques–
és el que va escriure el Sr. Recared
Coca, drapaire, poeta i, segons m’han
explicat, força desmanegat. Donava
classes de francès i, de fet, va ser el primer professor d’aquesta matèria que va
tenir la Gemma (pàgina 105). L’interior
de l’opuscle és tot text, i el va compondre, lletra a lletra, el pare de la
Gemma.
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Respecte de l’ofici del seu pare, la Gemma ens recordava, en una xerrada
que va fer a la Universitat de Vic el 1999: «Em meravellava l’habilitat que tenia
de convertir un escrit, sovint presentat de qualsevol manera, ple de faltes d’ortografia, etc., en un imprès net, ordenat, equilibrat, destacant el que convenia
amb caràcters més grans en perfecta harmonia amb els més petits. Jo pensava:
“El meu pare és un artista!”».
No hem conservat cap fotografia de
la maquinària ni del
parament que tenien
en el carrer Major.
D’allà –de la botiga–
es van traslladar al
carrer del Fossar, on
van adquirir uns locals escripturats el 13
de maig del 1961. El
6 de novembre del
mateix any els van
autoritzar a traslladarEl parament per a la composició dels motlles que després s’adapten
hi la impremta.
a les màquines d’imprimir.
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Caixa d’impremta que correspon al tipus de lletra Weiss seminegra de cos 10.
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Aquests locals del carrer del Fossar eren Cal Soterons –segons l’escriptura, una
«cuadrada» de planta baixa, pis i golfes, de 16,65 x 5,60 m– i Cal Ribets,
«casita inmediata» d’11,35 x 7,00 m.
Per poder-se instal·lar millor en els nous locals van demanar un crèdit de
50.000 pessetes. L’11 d’abril del 1962, en Josep Guasch Julià i l’Antoni Sellarès
Parellada en foren avaladors: de nou van poder comptar amb la generositat de dos
industrials capelladins.
L’etapa que comença el
1961 s’hauria de dividir en
quatre parts:
1a. Del 1961 fins a finals
del 1972, en què tota l’empresa és al carrer del Fossar.
2a. A partir del 1973, es
trasllada la impressió en offset
a La Torre de Claramunt.
3a. El mes d’agost del
1977 es buida l’edifici de Cal
Soterons, per enrunar-lo, i la
Cal Soterons, quan ja s’havia desallotjat per enrunar-ho
(agost del 1977).
maquinària es trasllada a la
planta baixa de l’edifici nou fet al costat.
4a. L’any 2004 es tanca definitivament tota l’activitat artesanal d’aquesta
planta baixa.

Una nadala de l’any 1961, ja impresa, per tant, en el carrer del Fossar.
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TRASLLAT AL CARRER DEL FOSSAR
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Les caixes instal·lades a Cal Soterons. Després d’elles hi ha la Minerva Kale.

La màquina plana Oris: esquerra, entrada del paper; dreta, sortida.
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La minerva automàtica Original Heidelberg. Fotografia d’en Josep, de l’any 1970.

Conservem l’imprès d’inscripció d’ampliació d’una màquina plana Planeta
(marca Oris), per imprimir-hi llibres amb tipografia, del 13 d’abril del 1962.
Dos anys més tard, compren una minerva nova (17-4-64), automàtica, una
Original Heidelberg, una màquina extraordinària pel rendiment que permetia
i per la facilitat de maneig. I també, tal com explicava a la Gemma el seu pare
–el 8 de maig del 1964–, per la millor qualitat de la feina: «Treu un treball
molt net i perfecte. Es poden fer, i fem, impresos de qualitat».
Per les cartes que va rebent la Gemma a Suïssa i, més endavant, a Londres,
podem seguir l’evolució de la impremta en els primers anys de ser al carrer
del Fossar –a les pàgines 118, 136, 152 i 164 es pot veure com ella mateixa s’hi
sentia, d’implicada, en la marxa de la impremta.
El 4 d’octubre del 1963, en Joan explica a la Gemma que treballen per al
«Sr. Gasulla, de Barcelona, assessor publicitari. Ens dóna treballs “bastant
bonets”. Vol les feines perfectíssimes... Pràcticament (fins ara) no fèiem més
que bosses». Més endavant li explica que treballen per a les editorials Estela i
Fontanella (16-4-64), i, més tard (1-3-66), també li diu: «La màquina gran que
tenim ara –l’Oris– ens fa perdre moltes hores quan tenim una feina delicada».
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Durant aquesta primera etapa, es van imprimir, en tipografia, diversos llibres
de les editorials Nova Terra, Estela, Fontanella i Llibres de Sinera. Més endavant,
també d’Edicions 62. D’alguns d’aquests llibres se’n van repetir diverses edicions, com, per exemple, de Promesos avui, esposos demà, un opuscle de 60 pàgines de l’editorial Nova Terra, la primera edició del qual fou del 1960, potser
impresa encara en el menjador del carrer Major...
El nostre amic Josep M. Ferrer, cap de producció d’Edicions 62 l’any 1968,
m’explicava com havien treballat –unes quantes vegades!– per imprimir els
llibres: ell anava a Capellades amb les pàgines de plom, preparades a la linotípia,
dins del seu cotxe. En arribar, ja tenien la màquina d’imprimir a punt, començaven a imprimir mentre ell s’esperava per poder tornar-se’n amb els fulls de la
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A les linotips es fon el metall –plom– que conté els caràcters d’una sola línia del text del
llibre, formant peces independents: a la figura n’hi ha tres de verticals i una d’ajaguda.

Imitació d’una pàgina de plom –formada per totes les línies– per imprimir un llibre.
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Llibre d’Editorial Estela, imprès el 1964, 4a. edició.

Llibre d’Editorial Fontanella, imprès l’any 1963.

Per a Llibres de Sinera, es van imprimir un total de
28 llibres, tots en tipografia. Aquest és fet l’any 1968.

Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

Llibre de Nova Terra, imprès l’any 1963.
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tripa ja impresos i dur-los a l’enquadernador, el Sr. Boada de l’Hospitalet de
Llobregat. Més d’una vegada s’havia hagut de passar la nit dormint sobre el
paper, mentre esperava que li acabessin la feina! Es veu que les presses en el
gremi editorial ja vénen de lluny!
Entre els anys 1964 i 1967 van imprimir –Gràfiques Iris i Romanyà/Valls–
Ressó de Piera, una revista mensual editada per la Parròquia de Piera.
A finals de l’any 1965 van encomanar un cotxe –va arribar el mes de juny
del 1966– perquè així «podré intensificar les visites als clients, dels pobles de la
comarca i també de Barcelona», explicava en Joan a la Gemma.
Entre els anys 1965 i 1966, van fer obres a les naus de Cal Soterons: preparen
un despatx en el segon pis (20-4-65); tenen el garatge acabat (21-4-66); han
començat les obres per adequar el celler per posar-hi la futura màquina d’imprimir en offset (2-11-66): arrangen la façana i obren un portal molt ample

Dibuix que ocupa la pàgina 35 d’El petit príncep,
imprès a Romanyà Valls el 1967.
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(13-11-66), i condicionen les parets,
les obertures, i hi fan el paviment (ho
acaben tot el mes de febrer del 1966).
El juny del 1967 es va imprimir
en la màquina plana de tipografia El
petit príncep, de l’Editorial Estela, amb
molts dibuixos a quatre colors, com
explicava, en una carta a la Gemma,
el seu pare. A la carta següent, des de
Madrid, ella li demana que li’n guardin un exemplar.
Fins a l’any 1976, en què es donà
de baixa la màquina plana Oris, es va
continuar imprimint-hi la revista
Estudios Franciscanos, que ens encarregava mossèn Frederic Raurell, del
Convent dels Caputxins de Sarrià.
A partir de llavors ja no va ser
necessària la bàscula amb què es
pesava el plom, quan arribava i quan
nosaltres el tornàvem.
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El darrer número de la revista
imprès a casa nostra.

La bàscula, que la Gemma va voler conservar com a record dels llibres
que s’havien imprès amb tipografia. Fotografia de l’octubre del 1999.
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El maig del 1967 té lloc un canvi
important en l’evolució de l’empresa: la compra d’una màquina plana
d’impressió en offset, marca Nebiolo, acompanyada d’una guillotina
automàtica Aldea. Foren instal·lades
en el soterrani de Cal Soterons, on
van estar fins al 1973, quan foren
traslladades a la nau de la Torre de
Claramunt. Era un objectiu que ja
feia un quant temps que s’havien
plantejat.
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La Nebiolo, en el moment d’entrar al soterrani.
Al fons es veu l’edifici de Cal Ribets. El pare de
la Gemma examina la màquina (maig del 1967).

En Josep, en una fotografia feta l’octubre del
1967: darrere seu, cases del poble d’El Bruc.

Abans de comprar la màquina d’impressió en offset, en Josep va anar a
Barcelona per aprendre a fer-la anar.
Anava a classes a les Escoles Salesianes
i, al mateix temps, va procurar treballar
en impremtes, com a Can Riusset.
Va estar a Barcelona des del novembre del 1965 fins a l’estiu del 1967,
mentre la Gemma era a Londres.
L’offset és un sistema d’impressió
litogràfica basat en el principi de repulsió entre l’aigua i l’oli, que transfereix
la tinta al paper indirectament, des
d’una planxa metàl·lica a través d’un
roleu de cautxú.
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En Josep, a la dreta, i en Salvador Gil –que després, amb la Gemma,
va ser l’encarregat del taller–, a l’esquerra, ja hi estan imprimint.
Fotografia d’Antoni Quintana, mes de setembre del 1967.

Inicialment havien d’encomanar les planxes a fora, però, d’acord amb les
cartes intercanviades amb la Gemma, des de l’abril del 1968 ja se les preparaven
ells mateixos. Eren planxes de zenc, que es recuperaven granejant-les: es posaven en una màquina, que era una mena de caixa estanca que es movia horitzontalment amb un moviment alternatiu, amb pols abrasiva, aigua per cobrirles i unes boletes de porcellana d’uns 2,5 cm per obtenir l’aspror i el granejat
necessaris al procés litogràfic. Era una feina pesada, per la pols que s’aixecava i
pel soroll de la màquina, que tenien separada de la resta del taller, a Cal Ribets.
Cada dues planxes estaven 40 minuts per granejar-les. Era una feina que sempre
encarregaven de fer al darrer aprenent que havia entrat.

cilindre amb el cautxú

cilindre amb el cautxú
planxa d’alumini

La planxa d’alumini, prèviament gravada, collada a un cilindre, prèn la tinta del tinter de la màquina
i la transmet al ciclindre recobert de cautxú que imprimirà directament el paper.
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En els primers anys setanta, van substituir les planxes de zenc per unes
altres d’alumini, que ja venien preparades i que només servien una sola vegada,
com les que encara es fan servir actualment.
El primer llibre imprès amb la Nebiolo fou Triunfo, de l’editorial Estela,
25.000 exemplars de 276 pàgines –10 tones de paper, i com que cada full
havia de passar dues vegades per imprimir cara i dors, van haver de moure 20
tones de paper. Posteriorment, en van fer moltes edicions més.
Un altre dels primers llibres impresos en offset –l’any 1968, quan la Gemma
era a París– va ser Israel lanzó su rayo, de l’Editorial Augusta.Va ser una feina en
la qual van patir molt, per la seva dificultat (en color) i, sobretot, perquè l’havien
de tirar amb el paper a contrafibra. Però al final se’n van sortir prou bé!
El mes de gener del 1968, en Joan explica a la Gemma, quan ella era a
París, que havia anat a «una agència de publicitat que estan molt interessats a
treballar amb nosaltres. Es diu “Coordinadors de publicitat CRIC” i es dediquen a fer molta publicitat en català... Aquesta empresa són uns xicots joves,
però actius, i estan agafant bastanta empemta. De moment van donar-me un
treball. Són 25.000 fullets a una mida de 10,2 x 10,5 cm, un fons groc i unes
lletres negres que diuen CATALÀ A L’ESCOLA. Són per enganxar als vidres dels
cotxes, i a sota, amb lletres petites, diu: “Centenari de Pompeu Fabra”...».
Immediatament, ella s’interessa pels fullets en català.

Triunfo, el primer llibre imprès
amb la Nebiolo.

Imprimint Israel lanzó su rayo
van aprendre-hi força.
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Més endavant, ella va escriure
per a Vivències: «Situem-nos a l’estiu
del 1968. Amb motiu del centenari
del naixement de Pompeu Fabra,
se’ns va encomanar la impressió de
100.000 etiquetes autoadhesives de
“CATALÀ A L’ESCOLA”... Es veien
d’una hora lluny! Se’n va fer el llançament en la sessió inaugural de la
commemoració del naixement de
Pompeu Fabra, al Palau de la
Música Catalana. Nosaltres hi havíem posat el peu d’impremta, així
L’etiqueta autoadhesiva, que guardem
com el número de dipòsit legal...
emmarcada a casa.
Però encara mancava un altre tràmit
legal, que no corresponia a la impremta, sinó als que encarregaven la feina, i és
que s’havia de demanar permís al Ministerio de Información y Turismo abans
d’imprimir. Aquest pas no es va fer perquè el permís no hauria estat concedit.
»Jo havia tornat de París, on estava estudiant, per passar les vacances a casa...
En arribar a Barcelona em va sorprendre agradablement aquella estesa enorme
d’autoadhesius demanant “Català a l’escola”. Semblava com si tots els cotxes
portessin el mateix rètol!
»Un d’aquells dies, era al migdia i jo estava asseguda a l’eixida de casa, prenent el sol –ho recordo nítidament–, quan de sobte ens van avisar que venien
a buscar el meu germà Joan per emportar-se’l cap a Barcelona. Havia vingut
un cotxe de la Brigada Político-Social de la Policía Nacional. A Capellades,
això sembla que no s’havia vist mai. El cotxe estava aparcat a la plaça de Missa,
quasi davant de l’església. Jo, pressentint que el podien maltractar, vaig voler
acompanyar el meu germà a Barcelona, però no em van deixar. Finalment, es
van endur en Joan i el meu pare. La resta de la família ens vam quedar i vam
passar un dia ple de por (hi hauria tortura?, presó...?). Al vespre, però, tornaven
a casa sans i estalvis, perquè la persona que els havia encomanat la feina es va
presentar immediatament, donant la cara per ells. Es tractava del que més
endavant va ser conseller de Cultura de la Generalitat, en Joaquim Ferrer
–germà d’en Josep M., amic d’en Joan i nostre. Ell va ser jutjat per aquesta
“negligència” pel Tribunal de Orden Público –el famós TOP–, a Madrid. Li
va caure un any de presó, i fins a l’any 1978 va tenir retingut el passaport».
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Exemplar de la primera edició,
del novembre del 1970.

Arxiu de la Gemma

El llibre estrella d’aquesta primera
etapa de la Nebiolo va ser Autopista, de
Jaume Perich, d’Editorial Estela. La Gemma ha deixat anotat, en el llibre que conservem a l’arxiu de la impremta, el seguit
de reedicions fetes des de finals del 1970
i durant tot el 1971: 14 reedicions consecutives i més de 235.00 exemplars!
A Vivències, ella mateixa explica: «Vull
tenir un record per un llibre editat en castellà, el titulat Autopista, d’en Jaume
Perich... Com a anècdota puc dir que em
trobava a A Coruña, amb el meu marit,
en un congrés d’agricultura (pàgina 199),
i uns companys seus d’allà ens van parlar
entusiasmats del llibre. Ens va fer molta
gràcia, estant tan lluny i sabent que s’havia
fet a casa. Les distàncies també eren diferents, llavors».

Dedicatòria del Sr. Busquets Molas
a l’empresa Romanyà/Valls.

El llibre Història de Capellades,
fet en tapa dura.
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Llibre imprès en offset el 1968 per a Edicions 62.

Llibre imprès per a l’Editorial Estela, el 1970.
Poc després, l’editorial va haver de tancar
«per problemes administratius».

En Joan també va cuidar-se d’imprimir amb la Nebiolo, el 1972, el llibre,
en tapa dura, d’Esteve Busquets Molas, Història de Capellades. El mateix autor
li va dedicar unes paraules d’agraïment per la seva valuosa col·laboració.
En aquelles dates, la impremta canvia de nom, de Gràfiques Iris a
Romanyà/Valls, en tots els peus d’impremta, si bé la societat anònima la va
constituir la Gemma el 1978. En Joan, però, ens va deixar un esborrany dels
estatuts que estava preparant.
El nostre amic Josep M. Ferrer m’ha explicat que la compra de la Nebiolo
va tenir una repercusió notable en el mercat editorial perquè era una màquina
de petit format, més flexible per fer moltes feines, que les impressores de gran
format que hi havia aleshores.
En aquells darrers anys van succeir alguns fets també destacables. En primer
lloc, la compra d’una parcel·la contigua als edificis on tenien la impremta, una
«porción de tierra huerta, hoy edificable» d’uns 950 m2. La Gemma ens havia
explicat el cop d’audàcia de la seva mare: quan es va assabentar que es venia
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La Gemma, a punt d’anar cap a Osca, on vivíem, mentre la Rosalina està preparant
una planxa a l’edifici de Cal Soterons, el 14 de febrer del 1972. La Rosalina portava
els comptes de la impremta des del juny del 1965, i el maig del 1968 s’hi incorpora
per treballar-hi a temps complet.

aquest terreny, perquè algú de la família ho va comentar, estava rentant els
plats; immediatament es treu el davantal i decideix d’anar a veure el propietari.
Va aconseguir el seu propòsit i la compra de l’hort es va escripturar amb data
16 de juny del 1970.
Com que el germà de la Gemma, que ja tenia 34 anys, volia ampliar l’espai
de treball, va encomanar a l’arquitecte de Capellades Josep M. Durban, l’any
1971, un projecte d’ampliació ocupant una part de l’hort –es va preveure una
edificació de dos pisos de 29 x 14 m2. Però quan en Joan va exposar la seva
intenció a alguna persona de confiança –probablement el Sr. Poch, amb qui
parlava força sovint i li consultava diverses qüestions–, li van indicar que no
era una opció gaire interessant, perquè quedaria limitat d’espai i, a més, unes
naus de treball en dos pisos eren poc pràctiques.
Per això va decidir comprar uns camps –«piezas de tierra campa»– al terme
de La Torre de Claramunt, immediats a una urbanització nova que s’hi estava
fent. L’escriptura d’adquisició és del 17 de febrer del 1972 i la superfície del
terreny era de 9.417 m2.
Tot seguit, va encarregar al mateix arquitecte, Sr. Durban, el projecte d’una
nau industrial de 600 m2 (30 m de llarg per 20 m d’ample).
La nau es va fer durant el mateix any 1972 i ja hi van poder posar maquinària durant la primavera del 1973.
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A finals del 1972 estan instal·lant l’estructura de la nau, a la Torre de Claramunt.
El pare de la Gemma ho observa. Al fons, el Castell de Claramunt.

Tot i ser l’hivern, feia uns dies molt assolellats.
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Descarreguen la rotativa, que arriba de Suècia, el maig del 1973.

Quan arriba la rotativa, encara no s’havia acabat la construcció de la nau.
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TRASLLAT A LA TORRE DE CLARAMUNT
A la primavera del 1973 es van traslladar algunes de les màquines que hi havia a
Capellades (taula 5.2) a la nau de la Torre de Claramunt, ja acabada: la Nebiolo,
la guillotina Aldea, l’encunyadora i una premsa per embalar el retall de paper.
Taula 5.2. Relació de maquinària adquirida entre el 1960 i el 1972.
Data de
compra

Màquina

Proveïdor

Import
(ptes.)

13‐4‐62

Màquina Planeta, amb marcador Oris

Artes G. Pedemonte

200.000

17‐4‐64

Minerva Original Heidelberg (nova)

Hartmann, S.A.

206.500

27‐4‐67

Guillotina Aldea

Aldea

372.700

16‐5‐67

Nebiolo Invicta

Linotype

15‐3‐68

Equip d’insolar

Miquel i Costas

20.000

5‐2‐69

Premsa de contactes

Miquel i Costas

5.000

8‐6‐70

Encunyadora Hércules‐Barcino

Gutenberg, S.A.

285.670

Estibador

Talleres Barcino

43.750

Carretilla MIC

Talleres Barcino

19.600

8‐2‐71

Arxiu de l’empresa

26‐10‐70

1.498.568

L’Alfons Vives, en Salvador Gil i la Gemma, d’esquena,
controlen la descàrrega al camió de l’encunyadora, que han tret de Cal Soterons.
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L’embaladora per premsar el paperot és situada en el racó en què, més endavant,
i durant força temps, es va acumular el retall de paper.

L’embaladora ja instal·lada, encastada.
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La guillotina és descarregada a la nau nova.
De perfil, a punt d’entrar a la nau, hi ha en Salvador Corona.

La Nebiolo ja ha arribat a la nau nova, però encara no està situada al lloc que li correspon. Mentrestant,
la rotativa ja va imprimint, com es pot comprovar pels paquets de plecs que hi ha a tocar de les parets.
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Llibre imprès per a Ediciones Grijalbo el 1973.
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Llibre imprès per a Editorial Edhasa el 1971.

Llibre imprès per a Editorial Barcino el 1973.

Llibre imprès per a l’Editorial Dopesa el 1971.
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A partir de la informació de l’arxiu que la Gemma va anar creant amb tots
els llibres impresos a casa, podem tenir una idea força aproximada dels llibres
fets al llarg de la història de l’empresa. En un apartat posterior (pàgina 341) es
presentarà un resum de tota aquesta producció.
Pel que fa al període 1956-1973 –abans de la incorporació de la Gemma a
la impremta–, a la figura 5.1 es detallen els llibres dels quals tenim dades en el
nostre arxiu, amb el benentès que no s’han pogut recollir tots els títols impresos, ni tampoc totes les edicions de cadascun d’ells.

1 97 3

1 97 2

1 97 1

1 97 0

1 96 9

1 96 7

1 96 8

1 96 5

1 96 6

1 96 3

1 96 4

1 96 1

1 96 2

1 959

1 96 0

1 957

Anys

1 958

Figura 5.1. Editorials i altres clients amb qui la impremta va treballar
entre els anys 1957 i 1973.
Total
títols edicions

3
4
65
35
87
34
21
30
28
24
1
5
56
13
2
1
2
36
3
1
2
52
1
8
19

Edicions de la J.O.C.*
Diversos particulars
Editorial Nova Terra
Editorial Barcino
Editorial Estela
Editorial Fontanella
Edhasa
Edicions 62
Llibres de Sinera
Ediciones Península
Editorial Augusta
Servei d’Estudis de B. Catalana
Editorial Laia
Editorial Dopesa
Cuadernos para el Diálogo
Editorial Seix Barral
Ediciones Aura
Ediciones Grijalb0
Revista Est. Franciscanos
Ajuntament de Capellades
Editorial Edil
Ediciones Nauta
Editorial De Vechy
COPEC
Selecciones Editoriales

6
4
70
35
95
40
24
30
28
27
1
5
59
13
2
1
2
37
3
1
2
52
1
8
19

Total 533 565

* A l’arxiu, només s’han conservat dos exemplars dels llibres impresos en aquells anys, però la Gemma sempre havia explicat que
n’imprimiren uns quants més.
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Taula 5.3. Relació de maquinària adquirida per en Joan l’any 1973 i pagaments mensuals.
Data de
compra
5‐4‐73

Màquina

Import
(ptes.)

Rotativa Solna

7.339.988

Pagament
(ptes./mes)
200.944

23‐5‐73

Premsa hidràulica

93.874

10‐7‐73

Guillotina trilateral Hydromat

1.494.253

74.301

18‐9‐73

Tren d’enquadernació Pony‐5

3.331.000

87.338

20‐9‐73

Carretilla Fenwick

699.016

23.709

5‐11‐73

Plegadora Isca‐R

51.200

21‐11‐73

Serra Italcava

43.774

Totals

13.053.105
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386.292*
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A part de fer la nau, l’estiu del 1972 en Joan havia
encarregat nova maquinària:
la rotativa, el tren d’enquadernació... (taula 5.3).
A finals d’estiu el van
operar de càncer de còlon.
«A partir d’aleshores anàvem i veníem –d’Osca– cada
cap de setmana. Fins que vaig
estar de vuit mesos...», recorda
la Gemma a la «Xerrateca» de
La Fura, l’any 1999. I continua: «El dia que bategem
l’Oriol, el Joan ja es queda
clavat al llit. Quan preparàvem
el retorn cap a Osca, ve la meva cunyada Rosalina amb el
La Gemma, amb l’Oriol, la Rosalina i en Joan,
a la Torre de Claramunt, el dia de Sant Joan del 1973.
seu pare i ens planteja què volem fer... El Joan ha fet tota
l’ampliació a base de crèdits... El Miquel em suggereix que em quedi i provi de
tirar endavant... Així vam estar més d’uny any, ell anant i venint d’Osca cada cap
de setmana, i jo, a Capellades portant la impremta».
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Fotografia d’en Joan, feta el març del 1973, quan ja estava malalt.Va morir el 17 de febrer del 1974.
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L A GEMMA ES POSA AL CAPDAVANT DE LA IMPREMTA
PERÍODE DEL 1974 AL 1980
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Quan la Gemma es va fer càrrec de l’empresa, el mes de juny del 1973, hi havia 8
treballadors. «Vam parlar de la responsabilitat de tenir aquests treballadors, que no
els podíem deixar penjats. Mira, intentem-ho!», explica la Gemma a la «Xerrateca».
En aquells moments l’empresa tenia unes instal·lacions i unes màquines de
primera línia: una nova màquina d’imprimir, una rotativa, que no imprimeix
fulls, sinó en paper continu, en bobina, i plega el paper després de ser imprès;
un tren d’enquadernació per poder relligar els llibres; i una guillotina trilateral,
per acabar-los, ja enquadernats.
Tant per la rotativa per imprimir-hi llibres –els diaris ja treballaven amb
rotatives– com pel fet de donar un servei complet al client, essent una petita
empresa, vam ser pioners a Barcelona.
Però les màquines i les instal·lacions s’havien pagat amb crèdits que calia
tornar. La veritat és que van ser uns temps molt difícils: alguna de les comandes
importants amb les quals comptava el seu germà va fallar. Per això, al principi,
fèiem molt pocs llibres. «La rotativa estava pràcticament parada.Vam estar treballant
molt poc, algunes setmanes, de dos a tres dies. I es devien molts diners: la nau, la
rotativa, l’enquadernació... Anàvem pagant, però molt just... L’única obsessió era
pagar el que queia cada mes perquè era l’obra del Joan i de tota la família».

El gener del 1974, un mes abans de morir en Joan, érem davant de la nau, amb l’Oriol. Al fons, el 4L.
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«La feina, davant d’una desgràcia, és el que més ajuda. Jo no parava: amunt
i avall, telèfon, visites que em servien per no recordar tants mesos d’agonia...
Era molt dur, però tenies tanta feina que no paraves mai. Des de les sis del
matí fins que queies rendida. Dissabtes i diumenges».
El fet d’agafar el negoci i ser una dona pot fer que els clients i, sobretot, els
bancs es mostrin reticents, «però no era tant perquè era una dona, sinó perquè era
una persona nova. Amb els clients no vaig tenir gaires problemes, tot i que una
editorial va venir amb allò que ara ens hauríem de vendre. I una altra, quan el
gendre de l’amo va veure que ben muntat que ho teníem, volia formar part de
l’empresa. I com que li vaig dir que no, em va tallar la feina. I encara un tercer,
una gran empresa –de fet, era més gran que la nostra, però no era gegant i,
malauradament, al cap d’un quant temps, va desaparèixer ella mateixa–, que em
van cridar i em van preguntar si anàvem malament, que en podíem parlar. Li vaig
dir que sí, però que em deixés lluitar una mica més... Jo, que sóc una mica
d’efectes retardats, quan vaig reaccionar, em vaig indignar amb mi mateixa i l’endemà li vaig anar a dir que ni pensar-ho, que ell no entraria mai a l’empresa...».
En una altra ocasió, la Gemma ens deia: «Vaig tenir l’oportunitat d’experimentar com algunes persones, algun client fins i tot, van tractar d’aprofitar-se de
les dificultats que passàvem, no tant pel fet de ser jo dona sinó pel fet de ser jove
–llavors tenia 28 anys– i inexperta en aquest camp. Però la veritat és que encara

Les dues màquines d’imprimir en offset que teníem el 1973 feien poca feina. Inicis del 1974.
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Una fotografia de la Gemma feta el 30 d’agost del 1974.
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em va servir d’estímul per lluitar
més i defensar una empresa fruit del
treball de tota la meva família.
Sempre he tingut la sensació, però,
que a part de l’esforç personal, si
vaig guanyar la partida, va ser perquè el meu germà m’havia deixat
asos a les mans, en forma d’una empresa modèlicament dissenyada».
A part dels clients que tenia el
seu germà que es van mantenir
fidels, la Gemma va haver d’anarne a buscar de nous. Aleshores, jo
li vaig preparar una mena de xuleta, «una fórmula per convertir els
quilos de paper en bobina a raimes, que era la mesura a la qual
estava acostumada la gent».
«Amb la crisi dels anys 19721973 vam tenir un petit avantatge,

En els començaments teníem molt poques bobines en el magatzem. Inicis del 1974.
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La confecció de La España del siglo XX, de Tuñón de Lara, editat per Editorial Laia,
va ser una mena de prova de foc, per a la Gemma.

ja que costava més que servissin el paper en full perquè s’havia de manipular i,

en canvi, en bobina per a la rotativa era molt més fàcil.» Per buscar feina va
«començar a mirar les editorials. Hi anava, em presentava, explicava, i així anar
patejant, des de baix...».
A Vivències, llibret citat anteriorment, explica que, l’octubre del 1974, va
haver de fer per a Editorial Laia, amb moltes presses, La España del siglo XX, de
Manuel Tuñón de Lara. «Un missatger de l’editorial va venir a l’empresa a
esperar que acabés de sortir el primer exemplar del llibre complet (tenia tres
volums) per marxar ràpidament a l’aeroport, agafar l’avió cap a Madrid i cap
al Ministerio de Información y Turismo, on l’esperava un alt càrrec del
Ministerio per donar-li el vist i plau. Tot seguit, el ministre Pío Cabanillas,
cessat per Franco, deixava el càrrec, tal com estava previst i “cronometrat”...
En aquest cas, la capacitat de l’empresa va permetre fer una mena de “miracle”,
de produir el llibre en només dos dies».
De fet, era ella qui tenia aquesta capacitat de fer fer a l’empresa aquests treballs,
perquè el seu objectiu bàsic i fonamental, des del principi, va ser el de servir el
client. Mai no va tenir en compte que això podia estar relacionat amb un marge
de benefici a curt termini més estret: mirava molt més lluny, i ho va encertar!
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Podem considerar aquest primer període de direcció de la Gemma, del 1974
al 1980, com el d’afirmació de la impremta pensada –creada– per en Joan.
De mica en mica els clients van anar augmentant i, per anar-los servint,
també anaven creixent el nombre de treballadors (figura 5.2) i l’empresa.
Figura 5.2. Evolució del nombre de treballadors de l’empresa
durant els primers anys de direcció de la Gemma.
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En Gregori Aznar, que va ser el primer treballador que va tenir l’empresa,
està imprimint les cobertes amb la Nebiolo. Fotografia feta l’any 1974.
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El tren d’enquadernació, situat a l’emplaçament que va assenyalar en Joan.
Ell ja era al llit, però quan, el mes de setembre, va arribar aquesta màquina, com que la Gemma havia
anat a Barcelona, va demanar que el portessin a la nau per indicar on s’havia de posar. Any 1975.

El tren d’enquadernació treballant, el 1976. En Santiago Rodríguez, que durant molts anys va ser l’encarregat de l’empresa, porta la màquina.També s’hi veuen en Francesc Aloy, l’Angelina, la Marina i l’Oriol.
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La taula de manipulats, on s’empaquetaven els llibres que sortien del tren d’enquadernació.
D’esquena, es veuen la Marina i la Isabel Corona. Durant aquesta etapa, la Gemma també
participava sovint en aquesta operació.

L’Oriol, que té 3 anys, es passeja amb bicicleta,
observant el moviment de la gent.

La Manela García retirant els llibres que surten
de l’enquadernadora. Foto d’en Josep del 1978.
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La Francesca Robledillo introdueix manualment els llibres a la trilateral,
mentre la Gemma els retira una vegada tallats i en Jesús Varo les ajuda. Any 1977.

La Gemma ha pujat al toro per mostrar com es portaven els paquets d’impresos sortits de la rotativa
cap a l’enquadernadora, però aquesta era una feina que ella no feia mai. Any 1975.
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Al mateix temps que el pagament dels crèdits era una prioritat indefugible,
la Gemma va tenir molt present que havia de continuar invertint per assegurar
el ritme de producció que tractava d’assolir.
A la taula 5.4 s’han resumit les inversions efectuades durant aquests anys i
a la figura 5.3 es mostra una representació gràfica de l’evolució anual d’aquestes
inversions, mantenint la referència de les que havia fet el seu germà l’any
1973. A la mateixa figura es reflecteix la situació de les inversiones reduïdes a
pessetes constants –sobre la base de l’any 2016– per incloure l’efecte de l’espectacular ritme de la inflació durant aquests anys.
Taula 5.4. Relació d’inversions (en pessetes) fetes entre els anys 1973 i 1980.
Any

Maquinària Instal·lacions Utillatge Mobiliari Vehicles Obres

1973

13.053.105

374.185

1974

‐

1975

180.000

1976

‐

‐

420.408

29.262

‐

‐

536.779

986.449

‐

138.250

‐

326.277

‐

644.527

2.293.517

‐

252.990

‐

389.378

1977

12.158.541

‐

368.241

.

.

‐

12.526.782

1978

5.627.059

120.480

90.142

‐

‐ 3.676.256

9.513.937

1979

101.919

599.778

‐

‐

‐

‐

701.697

1980

10.419.031

1.074.924

566.452

14.900

‐

‐

12.075.307

30.780.067

2.215.590

1.445.337

14.900

715.655 4.213.o35

39.384.584

Suma

‐ 3.825.490

Total
17.252.780

2.935.885

(1974‐1980)

Figura 5.3. Evolució de la inversió de l’empresa durant els primers anys de direcció de la Gemma.
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1978

1979

1980

Arxiu de la Gemma

Fotografia de la Gemma del març del 1977.
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Pel que fa a la compra de maquinària nova, en aquest període s’han de
destacar: la plegadora Stahl (2.167.636
ptes.), l’any 1976; la guillotina trilateral
Müller Martini (11.363.272 ptes.), l’any
1977; la serra Müller Martini (5.506.579
ptes.), l’any 1978; i la guillotina Polar
(3.380.760 ptes.) i una apiladora, un
túnel i tres estacions més per a l’enquadernadora (6.683.914 ptes.), l’any 1980.
L’any 1977-1978 es va allargar 40 m
més –fins al límit de la parcel·la– la nau
que havia fet construir en Joan.
Prèviament, havíem començat a
construir un edifici que preteníem que
fos el nostre habitatge, el dels pares de la
Gemma i el del seu germà Josep.

La Gemma, amb en Joan Amat i el malaguanyat Ton Colom, entre d’altres,
quan descarreguen l’apiladora, l’any 1980.
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Facturació en milions de pessetes

Figura 5.4.
Evolució de la facturació de l’empresa durant els primers anys de direcció de la Gemma.
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Diapositives Miquel & Gemma

A la figura 5.4 es mostra que la facturació, des de l’any 1973, creix molt de
pressa, i, per tant, es van anar superant els primers moments tan durs i incerts.
Aquest creixement s’explica, sobretot, perquè les màquines tenen una capacitat
de producció molt superior a la d’abans de fer l’ampliació. Però no hi ha cap
dubte que la gestió de la Gemma també hi va fer molt, i no només per sortir de
l’atzucac. Cal dir també que el creixement de la facturació va ser afavorit per la
inflació tant elevada: entre el 1973 i el 1980, l’IPC va augmentar un 216%!

L’Oriol, la Roser i l’Elisenda davant de la nau, el mes de desembre del 1980.
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La Gemma a l’edifici-habitatge que està en construcció, el març del 1977.

La Gemma, que sempre seguia molt de prop el control de les obres, mentre l’arquitecte, Jordi Pagès,
i l’aparellador, Santiago Broch, revisaven les solucions que calia, l’agost del 1977.
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L’allargament de la nau –40 m més–, amb l’estructura ja acabada, a punt de pavimentar la solera.
A la fotografia, d’en Josep, s’hi veu l’Oriol, que encara no té cinc anys.

Durant el 1978 vam fer l’ampliació dels locals de la impremta,
allà on abans hi havia hagut Cal Soterons, edifici enderrocat el setembre del 1977.
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Mentre la Nebiolo i altres màquines eren traslladades a la nau de la Torre de
Claramunt per continuar imprimint, a Capellades s’hi mantenien la tipografia,
el despatx i la preparació de les planxes –o preimpressió–, al principi a l’edifici
de Cal Soterons i, des de l’agost del 1977, a la planta baixa del nou edifici, construït entre finals del 1976 i la primavera del 1978.
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El trasllat de Cal Soterons a la planta baixa de l’edifici nou es va fer el dia 22 d’agost del 1977.

Trasllat de la Kale. A l’esquerra, en segon terme, el malaguanyat Modest Just,
un mecànic excel·lent que ens va ajudar molt, ho controla.
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Diapositives Miquel & Gemma

Una pica per a les planxes arrriba al nou destí, on l’esperen en Salvador Gil
i en Salvador Corona. La Gemma també hi és!

L’Àngel Sevilla, en Salvador Corona, la Pilar Alegre i la
Rosalina contemplen l’enderrocament de Cal Soterons,
el mes de setembre del 1977. Fotografia d’en Josep.
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La Gemma a l’entrada del nou edifici,
on ja s’han traslladat les màquines,
la Diada del 1977.
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La tipografia va continuar a Cal Soterons i, després, a la planta baixa del
nou edifici, fins que, cada cop més residual, el 2004 vam tancar l’activitat. Ja
feia uns quants anys que sabíem que era una activitat no rendible, però vam
voler mantenir-la com a recordatori de la figura del pare de la Gemma.

Arxiu de l’empresa

En Gregori Aznar havia ajudat sovint el pare de la Gemma a les caixes i a la tipografia en general.
L’Àngel Monteagudo va continuar fent de caixista, a hores, fins que vam tancar l’activitat.

La minerva automàtica i altres màquines d’imprimir, a la planta baixa de l’edifici nou. Any 1979.
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Les caixes a la planta baixa de l’edifici nou. Fotografia feta per en Josep, l’any 1978, mentre encara
no s’havien acabat les obres, com es pot apreciar perquè els vidres de la finestra són bruts.

La Gemma va fer envernissar la fusta de les caixes per conservar-les millor. Foto feta el 5-4-2013.
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La preparació de les planxes es va mantenir a la planta baixa de l’edifici
nou fins al 1998, en què fou traslladada a les instal·lacions de la Torre de
Claramunt, al costat de la impressió en offset.

Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

La taula de muntatge, on la Pilar Alegre enganxava els fo- La làmpada per insolar les planxes, ja emulsiotolits de les pàgines sobre els estralons (fulls de plàstic in- nades, és a dir, exposar-les a la llum de raigs
deformables) amb una eficiència i una pulcritud notables. ultraviolats per fixar-hi el contingut de l’estraló.

Torniquet per emulsionar les planxes
abans d’insolar-les.

Torniquet per assecar les planxes
després d’insolar-les i processar-les a les piques.
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En Manel Torrejón era l’encarregat de preparar les planxes, fins a tenir-les a punt per ser dutes a la Torre
de Claramunt i entrar a les màquines impressores.També treballava amb molta pulcritud, però la seva
característica més espectacular era la puntualitat en acabar tota la feina que s’havia programat.

Les piques, en les quals es processaven les planxes, després d’haver-les insolat.
Totes les fotografies de les pàgines 274 i 275 van ser fetes per en Josep l’any 1977.
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Entre els clients hi havia ediTaula 5.5. Llibres fets entre els anys 1974 i 1980.
torials importants (Edhasa, GriClients
Núm.
Núm.
tipus d’arxiu número de títols
d’edicions
jalbo...) i altres de molt més
modestes, i també, ja des del
Editorials
54
1.619
2.240
principi, persones particulars a
Empreses i
11
40
41
institucions
qui es procurava servir sempre
amb el mateix rigor –sovint se’ls
Particulars
5
9
9
havia d’explicar com s’havia de
Totals
70
1.668
2.290
produir un llibre i orientar-los
sobre qui els podia ajudar.
A la taula 5.5 es recullen els llibres fets durant aquesta etapa –entre el 1974
i el 1980–, diferenciant els tres tipus d’arxiu: d’editorials, d’empreses i institucions, i de particulars.
A la figura 5.5 es relacionen totes les editorials per a les quals vam treballar
entre el 1974 i el 1980. S’hi han recollit el període de treball, el número de títols
impresos i el total d’edicions fetes per a cada editorial, d’acord amb les dades conservades als arxius de l’empresa. No disposem del número d’exemplars de cada

L’Alfons Comín era el director literari de l’Editorial El CEUMT (Centre d’Estudis Municipals i TerritoLaia. La Gemma no hi tenia tracte directe, però es co- rials) no era cap editorial, sinó una «institució»,
neixien i el sentiment d’estimació era mutu i molt alt. per a la Gemma, però ella hi treballava molt a gust.
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19 80

19 7 9

19 7 8

19 7 7

19 7 6

19 7 5

19 7 4

19 7 3

Anys

Figura 5.5. Editorials amb les que la Gemma va treballar entre els anys 1974 i 1980.
Total
títols edicions
7
19
22
160
1
249
10
7
7
91
16
12
10
6
9
178
168
132
20
10
15
30
24
13
2
8
77
2
23
15
29
5
2
59
16
34
33
2
1
46
3
11
5
22
1
1
4
5
3
1
1

Editorial Nova Terra
Editorial Barcino
Editorial Fontanella
Edhasa
Edicions 62
Editorial Laia
Editorial Dopesa
Ediciones Nauta
Revista Est. Franciscanos
Ediciones Grijalbo
COPEC
Selecciones Editoriales
Editorial De Vechy
Grup del Llibre
José Batlló, Editor(1)
Luis de Caralt, Editor
Ediciones Vosgos
Ediciones Martínez Roca
Ediciones Minotauro
OTPE
Curial, Edicions Catalanes
7 x 7 Edicions
Ediciones Aura
Avance Editorial
Galba Edicions
Iniciativas Editoriales
Ediciones Júcar
Mandrágora Ediciones
Editorial Noguer
Editorial Gedisa
Editorial Seix Barral
Ediciones Actuales
Editorial Poseidón
Icaria Editorial
Editorial Laertes
Hacer Editorial
Editorial Lumen
Ediciones Síntesis
Ajoblanco Ediciones(2)
Editorial Bruguera
Editorial Guadarrama
Editorial Labor
CEUMT
Ediciones Dalmau Socías
Amelia Romero, Editora
Editorial Claret
La Llar del Llibre
Ediciones Paidós
Tusquets Editores
Ediciones del Serbal
Rafael Dalmau, Editor

20
32
34
268
1
444
12
8
7
108
16
12
10
7
9
263
225
165
38
10
25
30
24
16
2
8
82
2
35
15
42
5
2
59
18
34
47
2
1
46
3
16
5
22
1
1
4
7
3
1
1

Total 1.627 2.248
(1) A part d’alguns llibres, la Gemma va imprimir per a en Batlló la revista Camp de l’Arpa.
(2) Per a ells imprimia, bàsicament, la revista Ajoblanco. L’únic llibre que tenim registrat és d’un autor prou conegut,
Federico Jiménez Losantos: ja llavors se li acabava Espanya! –d’acord amb el títol del llibre: Lo que queda de España.
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edició, que era ben variable segons les editorials
i els títols de què es tractava. Tampoc no s’hi
han inclòs els llibres impresos per a particulars,
empreses o institucions diverses, excepte els 5
fets per al CEUMT, una «institució».
El principal client en aquesta etapa va ser
l’Editorial Laia –la Gemma va tractar, principalment, amb Montse Corral, Ignasi Riera i
JosepVerdura–, però també foren molt importants, en relació amb el volum de producció,
Edhasa, Ediciones Grijalbo, Luis de Caralt,
Editor i Ediciones Martínez Roca, sobretot.
Diverses vegades havíem comentat que
estàvem de sort, pel que fa al pagament dels
La Gemma l’any 1980.
nostres clients, sobretot tenint en compte els
nombrosos casos d’estafes que es donaven
en aquella època. Més endavant vam haver de matisar aquesta sensació.

Llibre d’Edhasa, acabat el febrer del 1978. La Gemma
l’havia llegit diverses vegades –el tenia en francès–,
perquè la impressionava la idea del mal arbitrari.
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Llibre de Luis de Caralt, acabat l’abril del 1975
i reeditat diverses vegades.

Un espai de vida
La riquesa de més de quaranta anys de relacions personals, inicialment comercials,
amb la Gemma no és fàcil de resumir: els matisos i la memòria són enemics d’un
relat ponderat...
El primer punt de trobada va ser per mitjà de Gràfiques Iris, amb el Joan,
el seu pare i la Rosalina, amb els quals vam treballar, jo des d’Edicions 62, per
aconseguir l’edició d’unes obres que tots volíem diferents i destinades a un
públic diferent.
La imprevista mort del Joan va provocar que la Gemma assumís la direcció
de l’apassionant projecte empresarial. La nova empresa que anava perfilant, ara
amb el nom de Gràfiques Romanyà/Valls, va ser una empresa referent en la producció editorial, atesa la innovació tecnològica, la gestió i el tracte comercial
exquisit que ella hi aportava. Des del primer moment, l’empremta de la Gemma
es va fer notar i va condicionar la millora dels productes produïts. Els editors
vam lloar aquestes noves possibilitats que ens oferia per fer possible la producció
de llibres amb dissenys i qualitats molt millors i alhora totalment assequibles.
Amb el pas del temps, el tracte va evolucionar, des de converses de tema
comercial, cap a nivells més personals i tranquils. Les llargues estones passades, en
les quals fèiem repàs de l’actualitat social, política i familiar..., són inoblidables.
Constantment acompanyats pels encesos debats de l’actualitat, i sempre amb
l’ajut del Miquel, que, assenyadament, feia de jutge de pau i treva.
Els primers concerts de música, en el menjador de casa, tots molt junts
perquè l’assistència feia petit l’espai, i que, després, van evolucionar en la Sala
Paper de Música, els concerts simfònics, el jazz, els cantants, solistes instrumentals..., i el cinefòrum... Quantes estones per gaudir i que mai no oblidarem!
Amb un país, Catalunya, que, com diu la cançó «anem fent», la Gemma ha
estat, des del primer moment, una important activista cultural. És notòria la seva
participació en una infinitat de projectes, i la seva col·laboració personal i econòmica ha estat més o menys coneguda, però sempre essencial.
Com moltes vegades havíem comentat, estàvem encuriosits per com suportaríem la vellesa, teníem una prospectiva a llarg termini. No volíem la teva inoportuna marxa abans de temps... Però... cada vegada que parlem de tu, et fas
present i continues amb nosaltres.

JOSEP M. FERRER ROCA
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Llibre d’Ediciones Júcar, fet el febrer del 1978.
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Llibre d’Ediciones Martínez Roca, acabat el 1977.

Les «mafaldes», en un total de 11 llibrets diferents –del número 0 al número 10–,
es van imprimir diverses vegades per a l’Editorial Lumen.
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Aquest és el període de consolidació de l’empresa, durant el qual va arribar a
assolir el nombre més alt de treballadors –més de 80, el 2001– i també la producció
més alta de llibres –el mateix 2001, amb més d’11,5 milions d’exemplars.
A la figura 5.6 es representa l’evolució del nombre de treballadors entre els
anys 1963 i 2003. El nombre màxim de treballadors –83 de mitjana durant el
2001–, de fet, va superar els 90, tenint en compte que hi havia uns quants treballadors contractats a través d’ETT.
En una conferència que la Gemma va fer a
la Universitat de Vic, l’octubre del 1999, deia:
«En tots aquests anys hem passat de tenir 8
treballadors a una seixantena llarga. No és que
això sigui un creixement espectacular comparat amb el d’altres empreses, però la veritat és
que no hem anat a buscar mai una rendibilitat
màxima, per exemple amb tiratges llargs que a
vegades ens han demanat, sinó que hem preferit ser fidels als nostres clients, sacrificant
sovint productivitat per poder complir escruLa Gemma parlant
a la Universitat de Vic, el 1999.
polosament amb les dates de lliurament demanades. En aquest sentit, som conscients de no
portar la impremta d’acord amb el criteri empresarial de maximitzar el benefici
immediat, sinó el d’optimitzar el servei al client. És la nostra opció».
Figura 5.6. Evolució del nombre de treballadors de l’empresa entre els anys 1963 i 2003.

Anys

281

3
200

0
200

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1963

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Arxiu de l’empresa
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En Salvador Gil va ser encarregat del taller des que va començar la Gemma
fins al mes de desembre del 1992, quan va demanar de marxar per crear una
empresa pròpia –empresa amb la qual vam col·laborar en diverses ocasions.
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La Gemma parla de la feina amb en Salvador, que està preparant les cobertes a la guillotina.

En Salvador carregant al camió un palet de llibres impresos, alçats i cosits,
per enviar a l’enquadernador de tapa dura, opció que la Gemma no va desenvolupar mai.
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Llavors se’n va fer càrrec en Santiago Rodríguez fins al 2012, i també va ser
un bon cap de taller. Les fotografies de les pàgines 282, 283 i 291 són fetes el dia
14 de novembre del 1982, quan a l’empresa hi havia 25 treballadors.
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En Santiago Rodríguez controla l’enquadernadora mentre s’està fent el llibre Confieso que he vivido,
de Pablo Neruda, per a l’Editorial Seix Barral. L’acompanyen la Manela García i en José Fco. Serrano.

En Joan Aznar imprimeix amb la Nebiolo i en Juan José Lara, en Pedro Latorre
i la Hilaria García són a la rotativa Solna.
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Quant a les inversions que es van anar fent, es va seguir un ritme més elevat
que el dels primers anys de la direcció de la Gemma (vegeu la figura 5.7), quan
l’empresa encara estava pagant la inversió inicial que havia fet en Joan. Durant els
23 anys que considerem –1981 a 2003– la inversió total registrada en els nostres
arxius és de 1.418 milions de pessetes –8,522 milions d’euros–, que equivaldrien
a 14.375.000 € de l’any 2016, és a dir, una mitjana de 625.000 €/any.
Observant la figura 5.7, es pot veure que la inversió feta per en Joan l’any
1973 (equivalent a 1.521.677 € del 2016) no és superada en cap dels anys
posteriors: només s’hi acosta la del 2003, 1.518.226 €.
De la inversió total, la maquinària representa el 65%; les obres, l’11,56%; les
instal·lacions, un altre 11,57%; i la resta –utillatge, mobiliari, vehicles i material
informàtic–, el 12,06% restant.
Les principals inversions en maquinària foren les següents: una impressora
offset de 2 cossos Miller, el 1985; una cosidora Smyth i una guillotina
Wohlemberg, el 1987; una plastificadora Billhofer, el 1989; una rotativa Mann,
comprada de 2a mà, l’any 1992; un tren d’enquadernació Müller Martini, de
2a mà, el 1993; una màquina plana offset KBA de quatre colors, el 1996; una
rotativa Solna, de 2a mà, el 1997; l’equipament CTP Cymbolic, el 1997; una
plana offset de quatre colors KBA, el 2000; els equips per a impressió digital,

Jesús Jiménez està entrant una planxa a la impressora Miller, l’octubre del 1999.
La màquina s’havia comprat nova el desembre del 1985 i es va vendre el març del 2000.
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Figura 5.7. Evolució de les inversions de l’empresa, anuales i acumulades, en € equivalents del 2016.
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el 2000; una altra rotativa Solna, de 2a mà, el 2001; una rotativa Strachan, de
2a mà, el 2001; un tren d’enquadernació Normbinder, de 2a mà, el 2002; una
plegadora Spefa; una impressora offset digital Karat 74 i una rotativa Timson,
de 2a má, el 2003. Com que no podíem assumir els costos de continuar com-

La primera cosidora Smyth es va comprar el 1987, i una segona, el 1993.
Totes dues van ser venudes el 2002. Fotografia feta l’octubre del 1999.
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prant maquinària nova, a partir del 1992 vam optar pel mercat de segona mà.
A la «Xerrateca» de La Fura, el 1999, la Gemma explicava: «L’operació que vaig
fer a Suècia no l’hagués poguda dur a terme si no parlés l’anglès directament.
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En Carles Comamala, d’esquena, treballa a la trilateral, comprada el 1977, mentre que la Rosa Gili
recull els paquets que surten del túnel de contracció, comprat el 1980. Fotografia feta el 14-11-1982.

En Domingo Salido controla l’entrada de la impressora plana KBA, de 4 colors,
el mes de febrer del 1996.
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Prou que vaig pensar en la mama quan em deia: “Deixa la impremta per als
nois i tu fes llengües”. Poc es podia pensar que útils m’han resultat les llengües
per tirar endavant la impremta».
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La Gemma va visitar les instal·lacions de l’empresa Crestwood, a Suècia,
per negociar la compra d’una rotativa Solna de 2a mà, el març del 1997.

Arribada, el 18 de març del 1997, d’una Solna de 2a mà, negociada directament amb l’empresa
Crestwood, a Suècia. Després, el 2001, va arribar una segona rotativa de les mateixes característiques.

287

Arxiu de l’empresa

Però no sempre vam estar encertats en la compra de maquinària: no vam
estar de sort quan vam comprar, l’any 2000, tot un equip per a la impressió
digital –hi vam tornar, amb èxit, a partir del 2010–, però, sobretot, vam tenir la
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La Gemma mentre descarreguen el tren d’enquadernació Normbinder, el 19 d’agost del 2002.

Joan Sinyol carregant el tren d’enquadernació Normbinder, comprat de segona mà el 2002.
Fotografia feta el febrer del 2003.
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desgràcia de comprar una rotativa Strachan, amb una plegadora complementària
Spefa, feta a Dresden, a l’antiga Alemanya de l’Est, que ens ha representat una
sangonera continuada des de llavors.

Arxiu de l’empresa

La rotativa Strachan, causa d’innombrables maldecaps i pèrdues. Foto feta el juliol del 2012.

L’Antonio Ramírez i la Gemma en el moment de descarregar la Karat (18-3-2003), una màquina
nova de la qual n’esperàvem molt i que va resultar un fracàs a causa de l’escandalós cost de manteniment.
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El carrer del Fossar preparat per pavimentar-lo,
el novembre del 1981.

Arxiu de l’empresa

Les obres fetes durant aquest
període són les següents: pavimentació del carrer del Fossar, des de la
plaça fins a l’encreuament amb el
carrer del Call, i aixecada de la tanca
de l’hort, l’any 1981; i la construcció
dels despatxos de davant de la nau,
el 1981 i el 1982; de la segona nau,
el 1984; de la tercera nau, el 1995;
de la nau núm. 4, el 1998; i dels
molls de càrrega, el 2003.
La pavimentació del carrer del
Fossar va anar a càrrec nostre,
d’acord amb l’ajuntament de la
vila, perquè vam considerar que
ens costaria el mateix pagar-ho tot
que el que ens repercutien del cost
pel tràmit oficial, en ser veïns de la
parròquia, que no contribuia. El Sr.
Ignasi Bosch, de Piera, va fer molt
bona feina!

L’enllaç del carrer del Fossar amb la plaça, novembre del 1981.
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Abans de fer els despatxos de davant de la
nau, la Gemma s’hi havia fet fer un «despatx» a
dins, com es pot veure a la imatge de sota. Era
un tancament de fusta, d’una superfície aproximada de 2 x 3 m2: hi cabia la seva cadira, una
taula per treballar-hi i una altra cadira davant
de la taula. Hi ha una anècdota, relacionada amb
aquest «despatx», que em plau recordar. Nosaltres havíem comprat, per a casa nostra, unes
plaques solars per fer anar la calefacció –segons
ens havien dit.Va resultar que les plaques escalfaven l’aigua, però només fins a una temperatura
que no permetia escalfar el pis. Al final vam
decidir no acabar de pagar una part que quedava pendent. Es van presentar a la nau quatre La Gemma, el novembre del 1982.
homes, ben plantats (tres francesos i un català),
per reclamar-ne el pagament. Ella els va atendre a tots quatre dins del seu
«despatx», drets, i ella asseguda, i va tenir la precaució de dir a en Salvador que
cada cinc minuts obrís la porta per comentar-li quelcom de la feina. La discussió va ser prou forta, en francès, però al final els francesos van marxar, com
es diu, «amb la cua entre les cames»: no vam pagar res més.

Arxiu de l’empresa

«despatx» de la Gemma

Vista general de la nau mentre s’hi està treballant, on es veu el «despatx» de la Gemma (14-11-1982).
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L’Oriol, la Roser i l’Elisenda jugant amb la sorra i l’aigua, el 3 d’octubre del 1981.
Els despatxos estan a mig fer.

Vista aèria de la nau, amb els despatxos ja acabats, l’any 1983.

292

Arxiu de l’empresa
Arxiu de l’empresa

L’Elisenda sobre la sorra que servirà per construir la segona nau (55,3 x 12,5 m2), durant el 1984.
Fotografia feta el mes de febrer del 1984.

Construcció de la nau núm. 3 (55,3 x 12,5 m2), gener del 1995.
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La Gemma camina sobre el paviment de la nau núm. 4
(55,3 x 15 m2), al començament de les obres, el gener del 1998.

Els molls de càrrega ja acabats. En primer terme es veu el clot fet per posar-hi la bàscula,
el 17 de febrer del 2003.
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A la Universitat de Vic,
l’any 1999, ella ens explicava: «El mes d’agost del
1997 vam comprar un sistema revolucionari en el
camp de la preimpressió La Gemma va voler conservar el primer CTP, marca Cymbolic,
adquirit a Dupont Ibérica. Quan treballava, estava dins d’un
lligat als avenços informàquarto fosc per evitar l’efecte de la llum sobre les planxes que
tics: els fotolits desapareillavors s’usaven.
xien, substituïts pel disquet,
i el muntatge, o sigui la preparació de les planxes, que tots aquells anys s’havia fet
manualment, s’automatitzava mitjançant l’ordinador. És el sistema que s’anomena
Computer to Plate –de l’ordinador a la planxa–, o CTP. De fet, feia 11 anys que
nosaltres ho anàvem buscant, visitant la fira de Düsseldorf, a Alemanya, la més
important del món per al sector d’arts gràfiques, pendents de trobar el moment
d’implantar-ho a la nostra empresa.
»Jo em pensava que tots els meus clients estarien encantats que els estalviés el
cost dels fotolits, sense variar la resta dels preus, però em vaig trobar, per a la
meva sorpresa, que en molts casos –no en tots– el fotocompositor que havia de
preparar el disquet posava dificultats, ja que el sistema li suprimia la facturació
dels fotolits. Amb un considerable esforç, que inicialment no tenia previst, hem
hagut de lluitar durant aquests darrers dos anys, però avui puc dir que més del
90% de les novetats ja ens arriba amb disquet.
»Dins del sector editorial, també vam ser els primers a implantar aquest nou
sistema. L’any següent, però, al Graphispack, ja se’n van vendre unes quinze
unitats, la qual cosa em va fer molt feliç: em vaig sentir recolzada i els de
Romanyà/Valls ja no érem els dolents de la pel·lícula, és a dir, del fotolit».
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La despesa en instal·lacions més destacada està
relacionada amb l’entrada
del CTP, l’any 1997. En
aquest cas, la Gemma
també va tenir una visió
encertada, però la introducció del sistema ens va
causar innombrables problemes.
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Fins llavors el muntatge es feia a mà. Com he indicat anteriorment (pàgina
274), la secció de preimpressió la teníem al carrer del Fossar de Capellades.
Però el CTP, l’any 1997, ja es va col·locar en els espais que teníem en els despatxos de la Torre de Claramunt, prop de les màquines d’imprimir.

estralons ja muntats, per entrar a
la insoladora o bé per guardarlos per a una nova impressió

En Manuel Torrejón treballa sobre una de les taules de muntatge –en aquests moments les tres restants
ja no s’usen, perquè les planxes es fan, sobretot, amb el procediment del CTP. Fotografia del 1999.
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L’Aureli García repassa la planxa que ha sortit de la insoladora –la pantalla vermella de la insoladora
protegeix dels raigs ultravioleta–, abans d’introduir-la a la processadora automàtica.
Aquestes màquines es van comprar l’any 1993. Fotografia feta el 1999.
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Aprofitant l’aturada de Nadal del 1998 es va traslladar tot el muntatge de
Capellades a la Torre de Claramunt, i, durant uns quants anys, es va disposar de
la doble versió per preparar les planxes, la clàssica, amb les taules de muntatge,
on els fotolits s’enganxaven a mà als estralons, i la nova, amb la qual ja no
calien els fotolits. La sala de muntatge es va mantenir operativa fins al 2003.
A part de la problemàtica amb els clients, que la Gemma va explicar a la
Universitat de Vic, en el taller es van viure situacions molt complexes: en
Roger Fló i en Salvador Corona van haver de suportar moments molt tensos,
passant hores i més hores –de dia i de nit!– perquè, a part de la novetat del sistema –la Gemma deia que primer es presentava el problema i després es buscaven les solucions, perquè tampoc els tècnics que ens assessoraven encara no
en sabien prou–, s’hi afegia el fet que el programa per imposar les planxes
–Ultimate impostrip– era canadenc, i la diferència d’horaris ens obligava a parlar
amb els assessors d’allà a partir del vespre.
Si es va tirar endavant la implantació del sistema CTP, tant com per l’empenta de la Gemma, va ser degut al bon fer i a la dedicació absoluta d’en
Salvador Corona i en Roger Fló.
Durant aquest procés vam perdre alguns clients, perquè no estaven segurs,
ens deien, de la qualitat que permetria el nou sistema. Segons m’ha explicat
en Roger Fló, la Gemma tampoc no ho devia veure prou clar quan va dubtar
de fer per aquest sistema els programes de Paper de Música.

Pantalla de l’ordinador on es veu el llançat –distribució de les pàgines per
imprimir un plec– que indica com es disposaran les pàgines sobre la planxa, en
aquest cas per a la rotativa Mann. Fotografia feta el 1999.
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Com hem vist abans, la Gemma ja feia temps que anava al darrere de comprar un sistema CTP, perquè n’havia vist a la Drupa de Düsseldorf, on anàvem
habitualment. A més, ella també sortia per veure altres ofertes de maquinària,
acompanyada d’algun dels responsables de la secció corresponent.
En aquesta mateixa pàgina la veiem amb en Salvador Corona. Som a
Copenhaguen, on vam anar a veure un model de CTP (Purup Scofot),
excel·lent des del punt de vista òptic, però mal acabat mecànicament. Potser
es trobava només a nivell de prototip, encara no ben afinat.
En Salvador Corona era el responsable de la preimpressió. No tan sols va
haver de fer front a la posada en marxa del CTP –amb l’ajut imprescindible
d’en Roger Fló–, sinó que també tenia molt contacte amb alguns clients per
ajudar-los en la realització de les idees que ells duien –vegeu la pàgina 313,
referent a Quaderns Crema.
D’altra banda, en Salvador, juntament amb en Salvador Gil, en Santiago
Rodríguez, en Roger Fló i alguns altres van ser persones de la màxima confiança
de la Gemma, amb qui ella va poder comptar per al desenvolupament de l’empresa. La Gemma estava molt satisfeta de l’equip de treballadors que tenia, en
general. Es pot dir que aquest era un segell que donava caràcter a l’empresa.

La Gemma i en Salvador Corona a Copenhaguen, el mes de març del 1998.
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Cada quatre anys, solíem anar a la Fira de Düsseldorf per conèixer les novetats que oferia el sector
de maquinària d’arts gràfiques. Entrada a la Messe de l’any 1986, al mes de maig.

A la Gemma li van fer molta gràcia els artefactes –crec que en sortien uns ocellets, en bufar-los–
que oferia aquest simpàtic venedor.
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A Düsseldorf, el 30 de maig del 1995, interessant-nos per la impressió digital.

Viatge a Hèlsinki, a una empresa que tenia unes quantes rotatives de diversos cossos.
Feta el dia 30 de novembre del 1996.
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Taula 5.6. Llibres fets entre els anys 1981 i 2003.
Clients
Arxiu

Editorials

núm.

Títols
total mitjana/any

Edicions
total mitjana/any

249

17.916

760

28.558

1.250

Empreses i
institucions

116

280

12

301

13

Particulars

59

102

4

119

5

423

18.298

796

28.978

1.260

Totals

Arxiu de l’empresa

Al llarg d’aquest període, la Gemma va tenir un total de 423 clients, dels
quals 249 eren editorials. Li van encomanar d’imprimir un total de 17.858
títols diferents, en 29.154 edicions, com es veu a la taula 5.6.
A la figura 5.8 de la doble pàgina següent es presenta la relació de les principals
editorials –només s’han considerat aquelles per a les quals es van imprimir més
de 25 edicions dels seus llibres–, ordenades segons l’antiguitat de la seva relació
amb nosaltres, tal com s’ha fet a la taula corresponent del període 1974 a 1980
(pàgina 278). Així mateix, s’hi indica el període durant el qual hi vam treballar i
el número de títols i d’edicions que es van fer.
El catàleg de llibres que va tenir ocasió d’imprimir, de primer nivell tant literari com històric, és amplíssim i variat, complet potser en podríem dir!
A les pàgines
322 a 324 reprodueixo només una
petita mostra dels
que he considerat
més coneguts, d’entre les editorials que
han treballat amb
nosaltres.

La celebració de la jubilació de la Rosalina, l’abril del 2000,
amb en Salvador Corona entregant-li un obsequi i la Gemma,
en Santiago i en Gregori acompanyant-la.
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2003

2000

19 9 5

19 9 0

19 85

19 81

Anys

Figura 5.8. Principals editorials amb les que la Gemma va treballar entre els anys 1981 i 2003.
Total
títols edicions
49
573
529
29
44
333
211
20
32
723
57
417
359
464
489
113
147
57
81
78
87
163
87
390
250
27
24
187
166
377
954
983
82
538
226
49
670
47
61
174
404
411
46
254
15
355
73
46
184
41
33

Editorial Barcino
Editorial Edhasa
Editorial Laia
José Batlló, Editor
Luis de Caralt, Editor
Ediciones Martínez Roca
Ediciones Minotauro
Curial, Edicions Catalanes
Ediciones Aura
Ediciones Júcar
Editorial Noguer
Editorial Gedisa
Editorial Seix Barral
Icaria Editorial
Editorial Laertes
Editorial Lumen
Editorial Labor
Amelia Romero, Editora
La Llar del Llibre
Ediciones Paidós
Tusquets Editores
Ediciones del Serbal
Rafael Dalmau, Editor
Editorial Barcanova
Ediciones Destino
Ediciones Juan Granica
Edicions La Magrana
Editorial Ariel
Enciclopèdia Catalana
Muchnik Editores
Editorial Obelisco
Enciclopèdia/Proa
Edicions del Mall
Quaderns Crema
Rosa Sensat1
Ediciones Elfos
Gestió 2000
Salimos Editora
Edicions UPC
Ediciones Versal
Eumo Editorial
Enciclopèdia/La Galera
LaSal, Edicions de les Dones
Edicions La Campana
Planeta/Seix Barral
Editorial Sirio
Editorial Aliorna
Penedès Edicions2
Pirene Editorial
Editorial Teosóﬁca
Universitat de Barcelona

97
1.541
1.020
29
76
541
703
44
34
823
76
750
971
561
688
280
357
57
158
120
109
187
95
588
414
27
33
301
333
493
1.943
1.340
84
895
260
66
712
58
73
214
511
873
50
574
34
666
91
49
278
53
33

1. No s’hi han inclòs els suplements Perspectiva ambiental i Perspectiva i diversitat, ni tampoc els quaderns Infància.
2. La principal producció per a Penedès Edicions fou la impressió de la revista setmanal La Fura, que no s’ha tingut en compte en
aquest resum.
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Figura 5.8. Continuació.
Total
títols edicions
29
28
33
276
32
67
43
35
82
57
446
20
25
22
30
48
26
48
217
32
398
22
84
47
69
77
93
184
43
46
400
356
181
42
112
135
174
109
46
38
100
111
38
45
123
21
7
24
39

El Estandarte de la Verdad
Editorial Gulaab
Editorial Albada
EMECÉ Editores
Ediciones S
Estudi Montse Corral
Editorial Felire
Institut d’Estudis Catalans
Ediciones Luciérnaga
Tabarca Llibres
Editorial Urano
Editorial Blume
Editorial Edimestre
Editorial Forum
Manuel Salvat, Editor
Anaya & Mario Muchnik
Bahaá’í/Arca Editorial
Biblograf/Spes Editorial
Fundació Agrupació Mútua
Llibres del Segle
Plaza & Janés
Alba Editorial
Edicions del Bullent
Javier Vergara, Editor
Ediciones Karma.7
Ediciones Robin Book
Editorial Thassàlia
Editorial Mediterrània
Riopiedras Ediciones
Angle Editorial
Editorial Bromera
Edicions 62
Editorial Andrés Bello
Editorial Discípulo
DVD Ediciones
Edicions 62/Península
Enciclopèdia/Pòrtic
Editorial Kairós
Del Taller de Mario Muchnik
Editorial Bellaterra
Editorial Crítica
Edicions 62/Muchnik
MYM Editores
Random House Mondadori
Ediciones Salamandra
Porcia Ediciones
Edicions Vicens Vives
Ediciones Maikalili
Cossetània Edicions

33
31
39
417
33
69
59
44
148
105
768
32
26
29
31
65
29
126
321
33
862
31
102
51
87
78
96
191
43
48
858
502
197
43
126
174
198
192
56
38
120
115
50
54
294
25
27
24
47

Total 16.969 27.524
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Ha estat gairebé una casualitat que puguem saber el nombre total d’exemplars
impresos durant alguns anys d’aquest període, ja que al cap d’un quant temps de
guardar les factures fetes a tots els clients en els arxius de l’empresa, s’anaven eliminant, per una qüestió d’espai, i, en aquests moments, només conservem les
factures detallades de tots els clients a partir del 1999 en endavant.
Gràcies a aquests documents –ocupen una mitjana de 46 arxivadors per a
cada any– he pogut comptar, factura a factura, no tan sols els exemplars facturats
de cada llibre, sinó també si el llibre havia estat acabat a casa o bé s’havia
enviat a enquadernar a fora –hi anaven tots els títols que duien tapa dura i
alguns altres que tenien alguna característica especial.
Amb la revisió detallada, i entretinguda, de tots els arxivadors que tenim guardats, he pogut confeccionar la taula 5.7, de les pàgines 306-307. Durant els 5 anys
considerats (1999 a 2003) vam fer una mitjana de 8.806.171 llibres per any.
Cal dir, però, que l’any 2001 va ser l’any de màxima producció de llibres de
la nostra història. En aquell any van confluir uns quants títols dels quals vam fer
uns tiratges extraordinaris per a nosaltres: El señor de los anillos (3 volums),
d’Ediciones Minotauro; quatre títols diferents de Harry Potter, d’Ediciones
Salamandra; ¿Quién se ha llevado mi queso?, d’Editorial Urano; El caballero de la
armadura oxidada, d’Editorial Obelisco. El 2002 ja es rebaixen els tiratges de tots
aquests títols, però s’inicia el cicle d’El código Da Vinci...

Reproduït
d’un article
de Jordi
Busquets,
dins d’un
reportatge
especial
sobre
el llibre,
a El País,
el dia de
Sant Jordi
del 2001.
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Llibre en rústega –també es va fer en tapa
dura–, tres volums, d’Ediciones Minotauro.

Llibre en rústega, d’Ediciones Salamandra
–també fet en tapa dura–, el 2001 i el 2002.

Llibre en rústega, d’Editorial Urano,
més de 260.000 exemplars el 2003.

Arxiu de l’empresa

Llibre en rústega, d’Editorial Urano, més de
800.000 exemplars, el 2000 i el 2001.
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Taula 5.7. Llibres impresos durant els anys 1999 a 2003.
1

1999

2000

2001

2002

Total llibres impresos

8.598.502

8.531.798

11.395.424

8.444.134

Acabats

7.803.169

7.594.841

9.473.087

6.707.946

795.333

936.948

1.922.337

1.736.188

Total llibres

6.475.545

6.743.182

9.710.880

6.905.248

Percentatge

75,31

79,04

85,22

81,78

Núm. de tiratges

1.535

1.361

1.417

1.296

Mitjana per tiratge

4.219

4.955

6.853

5.328

Núm. de títols

1.277

1.124

994

1.106

Mitjana per títol

5.071

5.999

10.287

6.243

Total llibres

2.027.389

1.783.684

1.641.642

1.523.119

Percentatge

23,58

20,91

14,41

18,04

826

789

657

640

2.454

2.261

2.499

2.380

742

693

568

563

2.732

2.574

2.890

2.705

Editorials amb
més de 20.000 exemplars

45

45

43

43

Clients entre 1.000
i 19.000 exemplars

41

44

36

55

Només impressió tripa
En castellà

En català

Núm. de tiratges
Mitjana per tiratge
Núm. de títols
Mitjana per títol

Crec que és important poder comprovar que els llibres impresos en català
s’acosten al 20% del total. Diverses editorials només editaven en català, en aquest
període de 5 anys: Editorial Barcanova, l’Associació de Mestres Rosa Sensat,
Edicions de La Magrana, Enciclopèdia Catalana, Eumo Editorial, Edicions La
Campana, Tabarca Llibres, Edicions del Bullent, Edicions Bromera, Edicions 62
i Edicions Vicens Vives. I algunes altres també encarregaven un nombre signifi-
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Taula 5.7. Llibres impresos durant els anys 1999 a 2003 (continuació).
2003 Total període

Mitjana anual

%

7.061.004

44.030.853

8.806.171

6201.430

37.780.473

7.556.095

85,80

Total llibres impresos
Acabats

859.574

6.250.380

1.250.076

14,20

Només impressió tripa

5.492.801

35.327.656

7.076.531

80,23

77,79

80,23

80,23

1.145

6.754

1.351

Núm. de tiratges

En castellà
Total llibres
Percentatge

4.797

5.231

5.231

Mitjana per tiratge

994

5.445

1.089

Núm. de títols

5.526

6.488

6.488

Mitjana per títol

1.561.839

8.537.673

1.707.535

22,12

19,39

19,39

663

3.575

715

2.356

2.388

2.388

600

3.166

633

2.603

2.679

2.679

41

217

43

Editorials amb més
de 20.000 exemplars

53

229

46

Clients entre 1.000
i 19.000 exemplars

En català
19,39

Total llibres
Percentatge
Núm. de tiratges
Mitjana per tiratge
Núm. de títols
Mitjana per títol

catiu de llibres en la nostra llengua: Editorial Mediterrània, Quaderns Crema,
Ediciones Destino, Angle Editorial, Fundació Agrupació Mútua, Icaria
Editorial, Laertes S. A. de Ediciones i Ediciones del Serbal.
Altres dades que es mostren a la taula 5.7 són les mitjanes de tiratge de
cada edició i de cada títol, que són relativament baixes, però les dels títols en
castellà quasi doblen els fets en català.
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Els de La Fura encara recorden la seva visita a la impremta per imprimir-la-hi.
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Ara m’agradaria poder parlar de tots els
clients que tenia la Gemma, del bon tracte
que els sabia donar i de les bones relacions
que hi mantenia. Com que segur que me’n
deixaria uns quants, i em sabria molt de
greu, he volgut demanar només a tres persones, que m’han semblat significatives i
properes, que m’escrivissin unes paraules
sobre el tracte que hi van tenir. Els reitero
el meu agraïment...
De tota manera, puc recordar uns quants
fets relacionats amb el seu tarannà. Per
exemple, tal com ens explica el també malaguanyat Alfons Udina a la «Xerrateca» que
La Gemma, el gener del 1986.
he citat anteriorment (La Fura, núm. 881,
del juliol del 1999), «quan els vam anar a
veure, el 1985, la mateixa Gemma d’entrada ja ens va dir que no admetien cap
tipus de periòdic, perquè estaven especialitzats en llibres.“Recordo”, els diu ella,
“que estava al despatx i em diuen que hi ha uns senyors que vénen per una
revista. Digueu-los que no, perquè no en fem, de revistes. Però no sé com va ser
que vaig dir: espera, que ja sortiré jo.” Va estar fullejant uns exemplars que portàvem i es va anar interessant per la temàtica que tocava La Fura i el fet de la seva
gratuïtat... Tant és així que, tot d’una, ens diu que sí, que, malgrat tot, vol ser
còmplice d’una iniciativa comarcal que vetlla per aquests valors de comunicació
entre les persones. Ella comenta, després: “Acostumada als llibres, que normalment tenen un procés d’elaboració llarg i assossegat, quan arriba La Fura, cada
dijous amb una puntualitat espartana, em sembla que cada setmana es produeix
un miracle, amb tanta i tan ben elaborada informació”».
Quan, el 1999, va parlar a la Universitat de Vic, per una iniciativa de
l’Editorial Eumo, els va dir: «A partir d’un moment determinat, ens vam trobar
amb l’agradable situació que, de mica en mica, els nostres clients ens en feien
venir de nous. Aquest va ser precisament, entre molts altres, el cas d’Eumo,
amb qui vaig començar a treballar l’any 1984. Permeteu que faci un incís per
dir-vos com n’estic, d’orgullosa, de comptar amb unes quantes editorials, com
Eumo, que, malgrat una producció i uns tiratges reduïts en comparació amb
els dels grans grups, tenen, en canvi, uns productes de gran qualitat».
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La Gemma va tenir una relació
molt especial amb en José Batlló. El
va conèixer quan editava la revista
Camp de l’Arpa, que tot seguit li va
imprimir. Com que sempre volia
conèixer les persones amb qui tractava, ell li devia parlar de literatura i
la va fascinar. El considerava una
persona molt intel·ligent i molt
culta, de manera que va acabar
demanant-li que li valorés l’interès
que tenien els llibres del nostre
arxiu.
En Batlló li va presentar l’editor
asturià Silverio Cañada –Ediciones
Júcar–, el qual va ser un bon client
nostre fins que l’editorial va tancar.
El va ajudar en diverses ocasions
i va ser sòcia, amb ell i tres persones
més –jo era un d’ells–, de l’editorial
Taifa, que va publicar uns quants llibres fets a casa.
Quan Taifa se’n va anar en orris,
van continuar la bona relació (la
Gemma era una persona molt fidel,
si no sentia que li feien cap mala
passada). Quan ell ja estava malalt,
sempre trobava algun moment per
anar-lo a veure, i a dinar o al cinema. Fins a la seva mort, que fou no
gaire temps abans que la de la L’escriptora cubana Zoé Valdés li va dedicar el seu
llibre quan es van conèixer a la llibreria Taifa.
mateixa Gemma.
Ella anà a l’enterrament i va quedar molt sorpresa quan hi va conèixer el
germà i la germana d’ell, els quals, tot i continuar vivint a Sevilla, eren independentistes declarats. A part d’això, van tenir moltes atencions amb ella,
perquè sabien la bona relació que havia tingut amb el seu germà.

Arxiu de l’empresa

Més d’una vegada, quan li havien preguntat de quin llibre dels que havia fet se
sentia més satisfeta, havia assenyalat les Faules de La Fontaine, amb l’original francès,
la versió de Xavier Benguerel i uns dibuixos de Josep M. Subirachs, el qual havia
vingut, més d’una vegada, a casa a revisar-los mentre muntaven el llibre.
Potser també influïa en la seva apreciació el fet que, de la mà de Ramon
Pinyol-Balasch, l’editor d’Edicions del Mall, vam coincidir diverses vegades
amb Xavier Berenguel, i també amb Subirachs.
No puc deixar de recordar, en relació amb Xavier Berenguel, l’espectacle
que vam tenir ocasió de viure a Sitges, en un acte preparat per fer-li un homenatge. Va resultar que un «pare de la pàtria» nostrat va ser-ne el presentador,
amb tan poca traça, al nostre entendre, que, probablement endut pel seu ego
mal endreçat, va ocupar tant de temps xerrant que l’homenatjat quasi no va
tenir temps de dir res. La Gemma estava indignada, però, sortosament i sàviament, es va contenir...
Si més endavant li haguessin repetit la mateixa pregunta, de quin llibre dels
que havia fet se sentia més satisfeta, no crec que ho hagués pogut concretar
fàcilment: n’havia fet tants de satisfactoris...!

Coberta de les Faules de La Fontaine, juntament amb un dels dibuixos de J. M. Subirats.
Editat per Edicions del Mall el 1984.
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Dos best-sellers d’Editorial Obelisco. El 1999 es van imprimir
més de 350.000 exemplars del segon llibre.
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L’any 1983, la Gemma va començar a treballar per a Editorial
Obelisco –encara hi treballem–.
Quan, devia ser el 1997, l’escriptor
Paulo Coelho, autor del best-seller
El alquimista, va ser «fitxat» per
Editorial Planeta, la Gemma va
tenir un gran disgust, semblant al
que va sentir, més endavant, quan
l’escriptor Ferran Torrent va deixar
Juli Peradejordi, amb Montse Corral,
Quaderns Crema, que l’havia proa la celebració de les nostres noces d’argent.
mocionat. Però Editorial Obelisco
es va refer de l’ensurt sense problemes, ja que tot seguit va trobar un altre bestseller, El caballero de la armadura oxidada!
Les relacions amb Juli Peradejordi van ser sempre molt cordials: la Gemma el
va convidar a la celebració de les nostres noces d’argent. I també va assistir a
molts concerts a la sala, a part, és clar, de l’escrupolós compliment de les entregues
de les seves comandes, com era habitual amb tothom.
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L’any 1983 va conèixer Jaume Vallcorba, que feia poc –l’any 1979– havia
començat l’editorial Quaderns Crema. De seguida van congeniar: Vallcorba era
escrupolosament exigent, primmirat, i la Gemma li feia la feina tal com ell demanava, i també es van ajudar força mútuament: ell amb el seu coneixement com a
editor i els nostres especialistes, ajudant als seus caps de producció.
Els llibres que li imprimia eren molt cuidats –sovint duia més temps poderlos fer tan bé–, però la Gemma se sentia molt satisfeta de poder treballar-hi.
És conegut, en el sector editorial, el fet que Jaume Vallcorba va elevar el nivell
de qualitat dels llibres impresos –també perquè era molt escrupolós amb l’elecció
dels traductors, quan en necessitava.
Quant a l’elecció de la qualitat del paper, podem dir que la Gemma el va
ajudar molt, perquè era un tema que a ella la preocupava i que coneixia prou
bé professionalment.
D’altra part, també va col·laborar-hi per imprimir uns llibres sobre música
que Benet Casablancas i Màrius Bernadó li proposaven. Per exemple: Poética
musical, d’Ígor Stravinski; Conversaciones sobre música, de Wilhelm Furtwängler, o
Impressions incoherents de la meva vida frívola a Barcelona, d’Eduard Toldrà, i uns
quants més, publicats amb l’ajuda de Paper de Música.

D’El mundo de ayer n’hem fet 27 edicions
en castellà i 9 en català.

Un dels best-sellers de Quaderns Crema:
n’hem imprès 40 edicions.
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L’any 1986 va començar a treballar per a Edicions La Campana. Arran de
la relació personal que va establir amb en Josep M. Espinàs, l’escriptor i presentador del programa Identitats li va demanar de dedicar-li una sessió.Va tenir
lloc el 26 d’octubre del 1986. Tot i que hi anava ben espantada –acabava de
veure la sessió que havia fet amb mossèn Josep M. Ballarin!–, l’entrevista va ser
un èxit: vam poder comprovar com en sabia, en Josep M. Espinàs, de conduir
les preguntes, per afavorir l’entrevistat –no li calia ser ell el protagonista!
Arran de l’entrevista, la Gemma va rebre unes quantes cartes de felicitació
molt maques, de persones que no coneixia, així com de gent més propera.
En Josep M. Espinàs va escriure diverses columnes, a l’Avui o a El Periódico,
en què parlava de la Gemma, les seves activitats i, fins i tot, de la bona feina
que feien a la impremta (pàgina 332).

Dedicatòries de Cesc, Josep M. Espinàs i Ricard Giralt Miracle, del gener del
1994, amb motiu de la impressió del seu llibre, editat per Edicions La Campana.
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Retalls de la Gemma Romanyà
«Ja pagaràs quan puguis»: Potser és una de les primers frases que li vaig
sentir. Va ser per telèfon. Vaig conèixer la Gemma a través del Josep M. Ferrer,
que m’hi va posar en contacte quan La Campana havia d’imprimir el seu primer
llibre, Identitats. Jo tenia vint-i-cinc anys i gairebé ni un duro a la butxaca.
«Tranquil·la, Isabel, ja ho pagaràs quan puguis». Va imprimir durant trenta-cinc
anys tots els llibres de La Campana. Si La Campana ha existit, també és gràcies a
ella i a la seva generositat confiada.
La colònia: Devia ser l’hivern del 86. La veig asseguda davant meu a l’altre
costat de la taula del meu despatx. Era potser la segona vegada que venia, però
jo ja la sabia com una amiga protectora que m’ajudava amb tot el que jo no
sabia de l’ofici, que era tot. Al final recordo que li vaig dir:
–Quina olor més neta que fas, Gemma! Quina crema et poses?
–No és crema, és colònia –em va dir–. L’Air du Temps.
–Me la puc comprar, jo?
–I tant –va dir rient, coqueta–. És molt important anar net. Jo no pretenc
empolainar-me, que he de fer feina, però polida i neta sí.
Aleshores em vaig atrevir a dir-li que potser li aniria bé una neteja de cutis
per treure’s els puntets negres del nas. Que jo de tant en tant m’ho feia. I la
vegada següent que ens vam veure, com si fos un secret, em va dir:
–Ara et sembla bé?
Potser és un record absurd, però jo em sento honorada d’haver pogut compartir petites confidències que anaven més enllà del seu càrrec i de la nostra
feina. Era poder estar a prop d’aquella humanitat immensa.
Des de llavors no he canviat de colònia. Sempre L’Air du Temps. Gemma,
sovint hi ha una estona que tornes a mi.
El pensador de Rodin: Quan anaves al taller i després a la fàbrica a la Torre
de Claramunt, el primer que t’ensenyava era la reproducció del pensador de
Rodin. Deia que era com una encarnació del seu germà Joan, que també tenia
en una foto immensa a la paret de la dreta. Em penso que sovint hi parlava, amb
el Joan, com si el tingués allà per ajudar-la a prendre les bones decisions. Mentre
t’ensenyava les noves màquines i les possibilitats que obrien, sempre acabava
dient: «Tot això és pel meu Joan, al cel sia». El germà mort era el motor que
empenyia a fer créixer l’empresa. L’admirat Joan, que des del cel ho veia tot i
n’havia d’estar content. Després, amb el pas dels anys, semblava que ja no ho
digués tant. S’ho havia fet seu.
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Plantar cara a Sagarra: Recordo un dia que La Campana va organitzar
un dinar al Via Veneto. Ja havíem fet les postres, era aquella hora que només en
queden uns quants i les converses s’allarguen tranquil·lament. Hi havia en Joan de
Sagarra, que en un moment donat va engegar una arenga crítica i descreguda
contra el mecenatge de la cultura catalana. Tots l’escoltàvem amb un cert temor,
perquè, com li solia passar, a mesura que s’anava escalfant el seu menyspreu anava
pujant de to. Era difícil ficar-hi cullerada. La Gemma, però, amb la seva veu tan
dolça com determinada, li va plantar cara. Gens bel·ligerant, però sense deixar-se
res al pap. Li va explicar amb tanta senzillesa com convenciment tot el que ella i el
Miquel feien per la música. I que contenta n’estava! I que en lloc de perdre el
temps criticant era molt més útil començar a fer. Sagarra va plegar veles i ja no va
deixar de mirar-la amb una respectuosa admiració. Com tots els altres.
Els convenciments: Una vegada em va trucar per demanar-me referències
d’un editor que triomfava, però que a ella no li semblava aigua clara: «Ja pot ser
un client important, que, si no m’agrada, Romanyà no li imprimeix els llibres».
I, efectivament, no el va agafar, i això que li hauria anat molt bé per ampliar la
cartera. La Gemma tenia una escala de valors que no penjava del que a ella li
convingués.
Les cireres: Durant alguns anys, quan arribava la primavera, ens portava una
caixa de cireres. Ho feia amb uns quants clients. Perquè a dins de la fàbrica tot
estava sempre net com una patena, i a fora la senyora Gemma hi havia fet plantar
tot d’arbres fruiters i cirerers per fer-ho tot més amable. El seu detallisme infinit.
El meu casament: Quan em vaig casar amb el Pau, ella va venir i ens va fer
un regal esplèndid: un grup de jazz que va estar tocant durant bona part de la
festa mentre la gent menjava i xerrava d’aquí cap allà. Va ser ella, doncs, qui va
donar el toc de classe a una festa senzilla, més a prop d’una revetlla que d’un
casament com Déu mana. Gràcies, Gemma!
El seu casament: Ella i el Miquel sí que van fer una senyora festa d’aniversari
de casament! No he vist mai tanta admiració recíproca en una parella. Una consciència tan clara de la felicitat d’estar junts. Els tres nens van fer volar uns globus.
La Gemma i el Miquel van fer la festassa que no havien pogut fer vint-i-cinc
anys abans, amb la mateixa il·lusió que si comencessin aquell dia. Vint-i-cinc
anys de convivència i ni el més petit indici de recança o cansament. Quatre ulls
rodons i lluminosos mirant-se com el primer dia.
La llista de pel·lícules: A vegades, sempre generosa, ens convidava a dinar.
A tota La Campana. La Joana, l’Anna, jo i en Josep Maria, és clar. Més d’una
vegada havíem anat a un restaurant on es menjava molt bon conill. En un
d’aquests dinars va sortir el tema del cinema. En sabia un niu. Li vam demanar
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si ens podia fer una llista de pel·lis clàssiques. No havien passat tres dies que ja
teníem al despatx una vertadera antologia de la història del cinema. Si la Gemma
deia una cosa, la feia.
Els nens i les multes: A vegades parlàvem de la família i la feina, i jo li
demanava: «I com t’ho fas, Gemma, per estar sempre al peu del canó de la fàbrica
i cuidar els tres nens?» Encara ara admiro la naturalitat amb què deia: «Em llevo
a les cinc, vaig a la fàbrica, i quan és l’hora de llevar-se per anar a escola, torno a
casa, els vesteixo, els dono l’esmorzar i estic amb ells fins que els deixo a la furgoneta». I m’explicava una anècdota: «A casa, quan algun dels cinc deixa una
cosa fora de lloc, una jaqueta, una cartera..., el Miquel i jo inclosos..., multa».
S’havien de posar uns dinerets en un pot. De tant en tant feien recompte, i
segons el que havien recaptat anaven a una mena de restaurant o un altre, el que
més gràcia els fes als nens. Aquesta era la manera rigorosa, però no severa d’educar
de la Gemma i el Miquel.
Gemma, la teva boca perfecta, que quan rius ensenyes les dentones de rateta,
i els teus ulls rodons color de mel que tan aviat et deien «això no» com t’embolicaven en la il·lusió més generosa. Gemma, tu sempre tan determinada i dolça.
Ara m’agrada quedar de tant en tant amb l’Elisenda, perquè és filla vostra i
perquè una mica és com quedar amb tu. Se t’assembla en moltes coses, però
sobretot en una: ella és tan ella com tu eres tu.
Estimada Gemma, la nostra Gemma, al cel sia.

Arxiu Miquel & Gemma

ISABEL MARTÍ

La Isabel, en Pau i en Josep M. Espinàs, amb la Gemma, el dia que vam celebrar les noces d’argent.
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Alguns autors –sobretot els particulars– van dedicar-li diversos llibres. N’he
volgut presentar una petita selecció.

De Xavier Benguerel: ella va trobar 23 faltes tipogràfiques en aquest llibre seu, que ell li havia regalat.
Josep Marimon i Rubió, de la Pobla de Claramunt, en el seu llibre Medalles i llàgrimes, del 1993.

La Gemma va imprimir molts llibres escrits pel matrimoni Josep Travesset i Anna Rosselló: en aquest
cas, es tracta de L’avi de les illes Tule, del 1985.
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De Víctor Sunyol, en el seu llibre preparat amb
motiu del 15è aniversari d’Eumo Editorial,
el 1994.
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Sovint havia repetit que mai
no s’havia sentit menystinguda
com a empresària pel fet de ser
una dona. En una ocasió ella
mateixa va comentar que mai
ningú se l’havia pres de broma:
«No sé si perquè sóc profundament seriosa, potser massa.Vestint
vaig molt sòbria, mai no he donat
peu que ningú pensés que tenia
una coqueta al davant, perquè és
l’última cosa que sóc... Però és
que no hi dono peu, mai».
Una vegada, va saber que un
client seu, amb qui la unia, i va
continuar unint-la, una bona
relació, havia comentat després
d’haver-lo visitat: «Pero fíjate,
llevaba un bolso de plástico...».

La Gemma, el març del 1990.

Però li van fer una entrevista,
amb altres empresàries, a la revista Hogar y Moda (núm. 1.958,
setembre-octubre del 1983)!
No relacionada amb el seu bolso,
és clar... Hi explica: «De vegades
sent enyorança dels estudis que
va haver de deixar, però el
poder fer llibres de bon contingut és potser el que més la compensa, i quan es torna a trobar
amb aquells autors que havia
treballat sent una gran satisfacció...».
De Mario Muchnik va rebre diverses dedicatòries.
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Dedicatòria de Kenizé Mourad,
a qui va conèixer a través de Mario Muchnik.

Editat per Muchnik Editores, l’any 1988.
Mario Muchnik és una persona
molt culta i primmirada. Va treballar amb
la Gemma des del 1983 fins més enllà del 2003, sota diferents segells editorials: Muchnik Editores (1983-1997), a Barcelona; Anaya-Mario Muchnik
(1993-1998), a Madrid, i Del Taller de Mario Muchnik (1999-2003...), altra
vegada a Barcelona. Ell estava molt satisfet dels autors que havia descobert...
Feia grans elogis de la Gemma i, en dues ocasions, la cita en llibres escrits
per ell mateix. Per exemple, en el seu opuscle «Editar Guerra y paz», sobre
com va preparar aquella magnífica edició de la gran obra de Tolstoi, diu concretament: «Estuve en Romanyà/Valls el viernes pasado, por otras razones.
De lo que no cabe ninguna duda es de la insuperable calidad de esa imprenta.
Por ese lado no creo que haya sorpresa alguna». Ell estava molt content de treballar amb la Gemma.

Si he dit que entre el 1974 i el 1980 no vam tenir impagats destacables, no
va passar el mateix en la fase que ara considero; suposo, però, que no ens van
afectar més que a altres empreses, per les notícies que ens arribaven. Només
vull citar quatre casos.
Cronològicament, el primer va ser el de Luis de Caralt, Editor i Editorial
Noguer. Encara recordo la sensació tan desagradable que em va produir veure
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La Gemma, el maig del 2002.
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el «senyor...» contractat per Editorial Noguer, per preparar la liquidació de les dues
empreses del mateix grup: una mena de
voltor especialitzat en aquesta feina! No
val la pena que consulti la quantitat que
ens van quedar a deure.
En canvi, l’ensurt amb Editorial Bruguera, el 1986, sí que ens va afectar més,
potser perquè va venir just després de l’anterior. Van ser uns 5 milions de pessetes, i
per fer-hi front vam haver de demanar un
préstec.
Molt més important i dolorosa va ser
l’estafa d’Editorial Laia, a mans d’un personatge sud-americà, que ni recordo ni
m’interessa saber com es deia. Van ser 11
milions de pessetes! A més, en aquest cas,
també va afectar amics nostres, perquè ho
eren els que treballaven en aquella editorial: la Montse Corral i l’Ignasi Riera,
principalment!
Un darrer exemple que citaré és el del
Sr. Gordo, d’Ediciones Vosgos. No sé quant
ens va quedar a deure, però el que sí que
recordo nítidament és quan el vam trobar,
la Gemma i jo, sortint d’un Graphispack,
plantat a la porta, amb tota la seva envergadura –era remarcable– i una actitud amenaçadora, suposo que per les vegades que la
Gemma li devia haver reclamat el pagament.
Vam sortir evitant-lo i quasi esporuguits.
A continuació he seleccionat uns
quants dels títols que he considerat representatius de les editorials amb les quals
vam treballat, seguint l’ordre cronològic
de la taula 5.11.

D’aquest llibre d’Umberto Eco se n’han
imprès 20 edicions.
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La Gemma va treballar molt a gust amb
Icària: aquest títol el va imprimir 37 vegades.

Eduardo Suárez de Laertes feia llibres
molt cuidats i ben seleccionats.

En Rafael Català ens meravellava amb els seus
llibres d’història de Catalunya, tan pulcres.
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Aquest llibre de Luis Martín Santos
el vam imprimir 21 vegades.
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Amb aquest segell, llavors de la mateixa Enciclopèdia Catalana, va fer llibres molt interessants.

Per a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, a
part de la revista, hi va imprimir molts títols.
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Amb Enciclopèdia, de la mà del nostre amic
J. M. Ferrer, va imprimir tots els diccionaris.
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La Gemma va tenir molta sort de treballar per
Barcanova, fins que l’editorial va anar a Madrid.
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També va treballar a gust amb la Sra. Pilar
Basté, que duia Ediciones Luciérnaga.

La Gemma estava impressionada per la gran
quantitat de llibres didàctics que feia Bromera.

Per a Kairós hem fet uns llibres complexos,
però que es reediten molt: aquest, 73 vegades!
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Per a La Campana va fer tots els llibres de J.
M. Espinàs i molts d’altres d’interessantíssims.
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PERÍODE DEL 2004 AL 2016
Aquest darrer període durant el qual la Gemma va dirigir la impremta va ser el
més difícil per a ella, i també el més complex per a la marxa de l’empresa. Va
començar amb una auditoria, el resultat de la qual –si bé el podem considerar
positiu per a nosaltres globalment– va originar un conflicte greu amb una petita
part dels treballadors durant tot el 2004 i una part del 2005. Resolt positivament
aquest conflicte, entrem, a partir del 2008, a ser afectats per la crisi general.
Sortosament, va poder superar les situacions més difícils que va haver d’afrontar,
de manera que el 2016 la Gemma va tenir la satisfacció de poder entregar la
impremta a la nostra filla Elisenda en condicions de poder continuar desenvolupant l’activitat que ella havia consolidat.
A la figura 5.9 es representa l’evolució del nombre de treballadors de l’empresa des del 2001 –any en què s’havia arribat al màxim, tal com ja he dit
abans– fins al 2016. A l’inici d’aquest període, el 2004, l’empresa va tenir una
mitjana de 69 treballadors, la qual va baixar lleugerament, com explicaré amb
més detall, per recuperar-se tot seguit, i el 2008 hi tornava a haver quasi 73 treballadors. A partir de llavors, amb la crisi general, va començar una reducció
dràstica del nombre de treballadors fins a arribar a 30 el 2012, moment a partir
del qual va tornar a pujar lleugerament, fins als 38 del 2016.
Figura 5.9. Evolució del nombre de treballadors de l’empresa entre els anys 2001 i 2016.
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L’actuació d’una auditora –des del febrer del 2004– es pot resumir, a partir
d’un informe seu, com segueix: «Es va recomanar la informatització de l’empresa,
destinant-hi una persona nova, amb coneixements d’informàtica, amb competències sobre els dos encarregats que hi havia. Es va crear la figura de “responsable
de recursos humans”... Així, només cal un sol encarregat de taller i l’empresa ha
de prescindir del segon que hi havia fins ara».
Durant el març del 2004, el consultor que teníem assignat va proposar treure
les hores extres i substituir-les per primes de producció, i fer dos torns complets.
Pretenia nomenar dos encarregats, un per a cada torn, però el que era més
recent es va negar a acceptar-ho –estava fent incomptables hores extres!–. Es va
associar amb altres companys seus per revocar el comitè d’empresa i impedir
aquest canvi, però el mes de juny van perdre la votació. I, a partir del mes de
setembre, van començar un conflicte virulent amb l’empresa, van boicotejar les
màquines, causant-hi greus avaries, i van promoure enfrontaments amb el personal, proliferació de pintades als carrers...
«Com que l’empresa no pot aguantar econòmicament els greus problemes
que presenta la secció d’enquadernació, un expert que ens ha enviat la consultora ha posat en marxa un expedient de regulació d’ocupació, per a un
mínim de 10 persones», feia saber la Gemma als treballadors. L’ERO, mal gestionat pel nostre assessor, es va retirar el novembre del 2004, i només es va
tractar d’acomiadar el promotor dels aldarulls.
Arran dels greus enfrontaments i de les amenaces que promovia aquest treballador amb el personal de l’empresa –fins i tot atemptats per provocar-los accidents–, cada dia al matí, quan la Gemma anava cap a la impremta pensava en Si
això és un home –Primo Levi– i en El hombre en busca de sentido –Viktor Frankl–,
llibres que ella coneixia prou bé sobre els camps de concentració nazis, i es donava
ànims perquè el seu calvari ni tan sols s’acostava a allò que havia llegit!
A part del cap de taller, en Santiago Rodríguez, la Gemma va tenir molts
altres treballadors al seu costat, com l’Àngel Valls, la Núria Rovira, en Salvador
Corona... i, en particular, l’Enric Ortega.
De fet, no vam poder acomiador el treballador com preteníem, en part perquè
la consultora va enviar per al judici un representant seu que no sabia ni tan sols de
què anava l’assumpte. Arran d’això, la Gemma va enviar al director general de
l’empresa (a França) una carta on deia:
«Des événements violents se sont succédés parmi un petit nombre de travailleurs qui se
sont révoltés à cause des changements proposés par M. X. En décembre dernier le chef de
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La Gemma presentant el concert de Paper de Música, el dia 20 de novembre del 2004,
en un moment de màxima tensió a l’empresa.

cette petite révolte a été mis à la porte. Il y a eu un jugement comme conséquence auquel
le témoignage du consulteur était très important, puisque c’était la racine de l’avoir congédié.
Votre répresentation à Barcelone a envoyé une autre personne, pas M. X, qui était le seul
à connaître l’état des choses. Evidemment, devant les questions directes du juge, ses réponses
générales ont fait un très mauvais effet, comme le dit le juge dans sa sentence». I després
hi afegia: «Dans notre secteur industriel, quand une entreprise sérieuse commet une erreur,
il est habituel qu’elle prenne sa part de responsabilité économique, comme nous avions proposé dans notre lettre... Pour l’instant, j’ai demandé à (la vostra empresa a) Barcelone
de ne pas présenter les chèques bancaires qui nous restent de régler, jusqu’à ce que je reçoive
une réponse satisfaisante à ma demande, que nous considérons équilibrée».
Finalment, vam haver d’admetre altra vegada el referit treballador, però va
marxar definitivament de l’empresa l’1 d’agost del 2005.
Una altra actuació del consultor, excel·lent des del nostre punt de vista, va ser
l’acomiadament impecable de l’encarregat del manteniment: al matí li fa saber els
greuges que li havia descobert i a la tarda ja marxava de l’empresa. La Gemma
havia observat com aquesta persona havia empal·lidit els primers dies de la consultoria, i també va saber, a través d’un proveïdor nostre, que ens estava estafant.
Va admetre «indemnitzar-lo», a proposta del mateix consultor: la quantitat no era
menor, però assequible per treure’s una sangonera de sobre!
Com a conseqüència de tot el desgavell –relacionat amb el personal– provocat
per la consultoria, van marxar de l’empresa un total de 8 persones, com es tradueix a la figura 5.9, entre els anys 2004 i 2006.
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Figura 5.10. Evolució de la facturació i dels beneficis (BAI) entre els anys 2001 i el 2016.
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A la figura 5.10 es pot veure l’evolució dels beneficis (BAI) de l’empresa
durant tots aquests anys: unes pèrdues notables l’any 2004 i lleugeres el 2009.
Cal dir que els beneficis s’han corregit afegint al BAI les despeses originades per
les indemnitzacions als treballadors entre els anys 2004 i 2012.
A la figura 5.11 es presenta l’evolució de la facturació i de les despeses, i es
pot veure com la baixada del nombre de treballadors no va afectar la facturació
de l’empresa. En canvi, és molt notable la baixada dràstica de la facturació de
l’any 2009, arran de la crisi general, associada a la disminució dels beneficis
(pèrdues, de fet: figura 5.10).
Figura 5.11. Evolució de la facturació, les despeses i el nombre de treballadors de l’empresa
entre els anys 2001 i 2016.
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Figura 5.12. Evolució de les inversions de l’empresa entre els anys 2004 i 2016.
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Quant a les inversions, a la figura 5.12 es pot veure el canvi notable respecte
del període anterior: una baixada dràstica, relacionada amb la problemàtica del
2004, però que va permetre a l’empresa poder suportar molt millor les dificultats
derivades de la crisi del 2008, ja que els pagaments dels crèdits provinents de les
inversions també havien baixat molt.
Les inversions en maquinària representen el 60% del total al llarg de tot el
període. Entre elles, la més destacada correspon a una màquina d’imprimir
plana de 5 cossos, KBA 74, Performa, l’any 2007. La resta de la maquinària ja
es relaciona bàsicament amb la impressió digital: impressora de color en full
(el 2011) i equipament per imprimir en bobina (el 2014).

La impressora de color Performa, de 5 cossos, mentre un treballador controla la planxa en un dels cossos.
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La nova impressora digital en color va permetre fer diversos treballs que no
era competitiu d’imprimir amb la màquina d’offset perquè la tirada era massa
curta. La qualitat de la impressió en color pel sistema digital s’ha anat perfeccionant cada vegada més.

Arxiu de l’empresa

Impressora de color en full, comprada el 2011.

Equipament per a impressió digital en bobina, adquirit l’any 2014.
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Des del 2004 ja totes les planxes es van preparar amb la tecnologia CTP
(Computer to Plate), i l’espai on encara es podien preparar a partir dels fotolits
es va destinar a despatxos, d’acord amb la nova reorganització que va proposar
la consultoria.

Arxiu de l’empresa

L’habitació on hi ha instal·lada la preparació de les planxes pel sistema CTP, amb en Roger Lloreta.

En Roger Fló està pendent que la planxa entri a filmar dins del CTP.
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Coincidint amb una de les visites que Josep M. Espinàs va fer a l’empresa, va publicar un escrit a
El Periódico, on parlava de la impressió que li havien causat els treballadors de la nostra empresa.
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La secció de cosidores, amb Raquel Mudarra, en segon terme, el dia 11 d’abril del 2008.
La fotografia de fons de la pàgina anterior està feta a la secció de rotatives el mateix dia, 11-4-2008.

Un llibre doble dut per una cinta transportadora cap a la serra on serà migpartit
i continuarà el procés d’acabament.

333

Arxiu de l’empresa

Amb l’edificació de la nau núm. 5 van culminar les obres fetes a la parcel·la
comprada inicialment per en Joan l’any 1972 i ampliada amb l’adquisicióintercanvi que va completar la Gemma l’any 1987. Durant tot aquest període,
no hi va haver cap més despesa en construccions.
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La nau núm. 5 (70 x 30 m2), mentre s’estan posant les encavallades, el 14 de maig del 2004.

La nau núm. 5 acabada, dos anys després de la fotografia superior, el dia 21 de maig del 2006.
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Una fotografia aèria, feta el dia 14 d’abril del 2013, on es veu, sense enfosquir, el conjunt de naus
de la impremta, en el polígon industrial de la Torre de Claramunt, iniciat al voltant del 1970.

La superfície ocupada per les cinc naus que es van anar construint, des del
1972 fins als 2004, és de 6.090 m2.
A part d’això, s’ha de considerar l’espai ocupat per l’edifici de «despatxos»,
situats davant de la primera de les naus. Fa 20 x 11,35 m2, i té dues plantes.
Encara hi hauríem d’afegir la petita superfície coberta dels tres molls de
descàrrega, o d’entrega de les comandes de llibres, adossats als despatxos i a la
segona nau, que és de 160 m2
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El 2009 es va començar un servei de dipòsit i conservació de llibres, per a
les editorials que ho desitgessin. Des de llavors s’ha hagut d’anar ampliant
perquè nous clients s’hi han interessat. Es tracta d’una instal·lació que, més
que res, ha esdevingut un servei per als nostres clients.

Arxiu de l’empresa

Les prestatgeries per guardar-hi els llibres conservats en dipòsit per a distintes editorials (13-7-2012).

En Fèlix González en el toro especial per poder accedir als palets de les estanteries. Foto del 13-7-2012.
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La Gemma ajudant a la cosidora, el 14 d’abril del 2008.
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Durant el 2009, la crisi general també
va afectar l’empresa, de manera que la facturació va baixar, respecte la del 2008, més
del 30%, i això va comportar tenir pèrdues
de nou. El mateix 2009, amb la baixada de
la feina, també es va reduir el nombre de
treballadors. Fins llavors no s’havien seguit
les recomanacions que ens havien fet els
auditors de rebaixar el nombre de treballadors d’acord amb la capacitat productiva
que tenia l’empresa. Però arran de la crisi
vam haver de procedir a fer-ho –de 63 treballadors el 2009 fins a 30 el 2012– i pagar
les indemnitzacions corresponents, una
quantitat molt elevada, pel nostre volum
de producció. Al mateix temps, es van
La Gemma, el desembre del 2008.
externalitzar feines per a les quals no estàvem prou ben preparats.Van començar uns
anys de nous maldecaps, greus, per a la Gemma.
A la figura 5.11 (pàg. 328) es pot veure com, tot i baixar el nombre de treballadors
–però vam comptar amb alguns d’ells com a col·laboradors externs–, es va anar
mantenint el nivell de facturació i es va reduir, lleugerament, el nivell de despeses.
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La fotografia de la dreta, feta el mes de juny del 2011 (37 anys després que la de l’esquerra,
de data 30-8-1974), mostra una Gemma madura i preocupada.

Entre el 2009 i el 2011 vam tenir tres directors –tots ells enginyers industrials–, perquè havíem decidit que ens calia tenir dirigents més ben preparats per
dur l’empresa. Per diverses circumstàncies, cap d’ells no ens va ser d’utilitat real.
Fins que, durant el 2011, la Gemma, a través d’una amiga empresària de
Capellades mateix, va contactar amb el Sr. Pere Prat, d’Igualada, assessor d’empreses importants, per demanar-li que ens indiqués una persona de confiança
per dirigir la nostra empresa.
Ell va visitar-nos i va arribar a la conclusió que el que ens calia era reorientar, amb els nostres mateixos treballadors, la manera de dur l’empresa.
Llavors va proposar d’assessorar-la en les decisions que hauria d’anar prenent
per tirar endavant. Quantes vegades la Gemma havia repetit que va tenir sort
d’en Pere, que li havia salvat l’empresa! A mi també em sembla que el seu
assessorament va ser fonamental per sortir de l’atzucac. Em plau destacar que
es tenien consideració i afecte, l’un amb l’altra, i li agraeixo que la seva visió
de la Gemma hagi quedat escrita.
A partir del 2013 es va començar a recuperar, lentament, el nombre de treballadors, com mostra la figura 5.9, de la pàgina 325.
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El març del 2011 vaig conèixer professionalment la Gemma. En aquells moments
estava preocupada per no haver pogut consolidar cap dels tres directors generals
que havia anat posant a la seva empresa. Ella volia donar continuïtat a una activitat
de la qual se sentia responsable i no acabava de trobar el que cercava. Em va
semblar una persona que gestionava la situació, més per obligació que per devoció. No diré que la seva feina no li agradés, perquè sabia tot el que professionalment calia per fer-la –i la seva trajectòria ho avalava–, sinó perquè la nostra conversa aviat va derivar de parlar dels temes que eren el motiu de la trobada a
enraonar d’autors i de les seves obres. Camus, Beauvoir, Espinàs van ser presents,
com aquell que no vol. I també de Beethoven, Mozart i Schubert.
En acabar la trobada li vaig demanar poder entrevistar la seva gent i veure les
instal·lacions, i em va dir que hi anés quan volgués i que ja parlaríem després.
Pocs dies més tard li deia que ella havia de seguir al capdavant de l’empresa, perquè la seva força inspiradora era la millor garantia per fer un procés de transició,
i que, en lloc de cercar fora, seria millor reforçar les persones que ja tenia a
l’equip.Va quedar sorpresa perquè ella no havia valorat aquesta opció, però ho va
acceptar i així vam poder anar ajustant l’organització per encarar la nova etapa.
Sabia escoltar, però alhora era molt determinada quan s’havia de prendre una
decisió. Era sensible, però alhora decidida i valenta.Treballadora incansable. Sempre
preocupada per fer el que calia, sense perdre temps, perquè calia utilitzar-lo en allò
que considerava important. I aleshores ho feia posant-hi intensitat, pulcritud i
amor.
Era una persona singular, una lectora impenitent, sensible a les arts i a la cultura.
Tenia una devoció especial per la Sala Paper de Música, que havia creat el 1988 i
li havia posat el nom que va idear l’escriptor Josep M. Espinàs. Diria que quasi
simultaniejava l’activitat professional imprimint llibres amb la promoció de joves
intèrprets, a qui animava i ajudava, fent mecenatge, preparant concerts i essent
l’ànima del Concurs Internacional Paper de Música de Capellades. Tenia tanta
capacitat de treball que a la sala també hi feia projeccions de ballet i cinefòrum.
Crec que el que millor la definia era la seva voluntat de compartir, però no
en el sentit de dividir, sinó en el de sumar. Potser per això va endegar, patrocinar
i donar suport a tantes activitats. «Quan en un ambient cultural hi ha transmissió
de coneixement, es comparteix i s’aconsegueix un major enriquiment per a tothom». Sempre m’havia fet sentir aquest sentiment en molts projectes, aficions,
sentiments i valors.
Va ser un referent compromès i responsable amb qui es podia confiar. La seva
petjada en la societat va anar molt més enllà de la indústria de les arts gràfiques.

PERE PRAT
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Tal com he indicat a la pàgina 253, la Gemma va anar guardant, ja des de
l’inici de la seva direcció, un exemplar de cadascun dels llibres que s’anaven
imprimint, i el juny del 1991 va comprar els primers armaris compactes per
enquibir-los tots ordenadament.
Al començament guardava un exemplar de cada edició que es feia, però a
partir d’un moment donat va decidir que només guardaria, de cada títol, el
primer exemplar i el darrer imprès per nosaltres –llavors va ser quan es va desprendre de moltíssims llibres que havia anat guardant al llarg de tants anys–. I,
des del moment de la seva jubilació, va destinar bona part del seu temps a
reordenar i catalogar tots els llibres que tenia guardats.
A partir dels arxius que va deixar fets, he pogut saber tots els llibres impresos
al llarg del temps –mentre hi hagués hagut un canvi de dipòsit legal, fet habitual, però que no sempre succeïa.
Com a resum de tots els arxius, he preparat la taula 5.8, en la qual s’indica:
el nombre de clients que hem tingut –arxivats separadament en tres grups
–editorials, empreses i institucions, i particulars–, els títols que s’han imprès,
les edicions fetes de cada títol i el nombre d’exemplars guardats en els compactus (ja que, com deia, només s’han guardat el primer exemplar i el darrer
–si era el cas– de cada títol.)

Una de les habitacions on s’arxiven els llibres fets a la impremta.
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Taula 5.8. Llibres, fets entre el 1956 i el 2016, i guardats en els arxius.
Clients
Arxiu
núm.

títols

Editorials

463

34.650

56.938

42.387

154

415

448

434

Particulars

120

214

255

240

Totals

737

35.279

57.641

43.061

Empreses i
institucions

Llibres impresos
edicions

arxivats

La creació de l’arxiu de llibres no era estrictament necessària per a l’empresa,
però per a la Gemma sempre va tenir molta importància. Ella sabia que diverses
editorials no tenien guardats tants llibres propis com els que ella tenia en el
seu arxiu. Ella estimava els llibres –com va dir una clienta a l’Elisenda– i va
dedicar molts esforços a conservar-los i ordenar-los. Només per això els continuarem conservant i augmentant.
El resum presentat a la taula 5.8 és el resultat de moltes hores de feina: des
de preparar, a partir del programa informàtic, tots i cadascun dels arxius individuals –treball que ha fet, amb la seva diligència habitual, la Marga– fins a
repassar i comptar totes les edicions de cada títol, i tots els títols que eren
repetits. Dedicar-hi el temps necessari s’ho valia, per tenir un document –ben
bé dues carpetes-arxivador de llistats!– de tot el que la Gemma havia recollit.
Pot haver-hi errors, pero espero que siguin pocs i poc importants.
Es tracta d’una informació absolutament fidel de la realitat, de tots els llibres
impresos des del començament de l’activitat de l’empresa? No des d’un punt
de vista matemàtic, perquè dels primers llibres impresos però no acabats a casa
n’hi falten uns quants. Gràcies a factures que tenim guardades dels primers
anys –1967 a 1974–, hi he pogut afegir uns quants llibres més, d’alguns dels
quals he trobat un exemplar fet a la impremta, tot i que sovint el que he comprat a través d’Iberlibro o de Todocolección, no era l’exemplar que buscava.
Però quina satisfacció quan en trobava un! Per exemple, quan vaig adquirir un
exemplar d’El petit príncep, imprès pel pare de la Gemma en tipografia, com li
explicava a ella en una carta (pàgina 239)!
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També hi manquen les referències de llibres no facturats oficialment –ens era
impossible comptabilitzar-ho, perquè no hem guardat els arxius més antics–; o
bé quan un llibre es tornava a imprimir sense canviar el número del dipòsit
legal. Percentualment, entre tot, es tracta d’una xifra força insignificant.
Durant el període 2004 a 2016, l’empresa va imprimir un total de 14.433
títols, en 25.261 edicions, tal com es mostra a la taula 5.9. En comparar aquesta
taula amb la corresponent al període anterior –del 1981 al 2003, taula 5.6,
pàgina 301–, s’observa que la mitjana de llibres impresos per any és força més
elevada en aquest darrer període.
Per poder saber-ne les causes amb més aproximació, he comptat, a partir de
les factures fetes i guardades –com abans per als anys 1999 a 2003, taula 5.7,
pàgines 306-307–, el número de llibres impresos els anys 2010 i 2012, un període
de no tanta feina, relacionat amb la crisi que he comentat anteriorment.
A la taula 5.10 s’hi reflecteixen els resultats. El número total de llibres impresos
ha baixat molt en comparació amb el dels anys citats abans, tot i que s’ha arribat
a imprimir entre 5 i 5,5 milions d’exemplars anuals. La proporció de llibres
impresos en català es manté clarament per sobre del 20%. Les mitjanes de tiratge
en castellà han baixat fins a un 33% (el 2010) i un 35% (2012), i en català un 7%
(2010) i un 19% (2012). Si es descompten els llibres impresos en digital –els
tiratges de fins a 500 exemplars–, en castellà els tiratges baixen un 26% en els dos
anys considerats, mentre que en català pugen un 6%. Cal tenir en compte que
en el període 1999-2003 els grans best-sellers eren editats en castellà.
La importància relativa del número de llibres impresos en digital és baixa
–però tendeix a augmentar–; en canvi, el percentatge d’edicions i de títols impresos ja és notable, sobretot per als llibres fets en català (27,2% durant el 2012).

Taula 5.9. Llibres fets entre els anys 2004 i 2016.
Clients
Arxiu

Editorials

núm.

Títols
total mitjana/any

Edicions
total mitjana/any

269

14.026

1.079

24.984

1.922

Empreses i
institucions

40

83

7

88

7

Particulars

48

97

7

121

9

Totals

356

14.433

1.102

25.261

1.943

342

Taula 5.10. Llibres impresos els anys 2010 i 2012.
Any 2010
Total

En digital

Llibres impresos

5.551.212

69.964 1,26%

Acabats
Només impressió tripa

5.376.119
175.093

69.837
–

Any 2012
Total
4.926.686
4.721.011
205.675

En digital
83.218 1,69%
83.218
–

En castellà
Llibres
Percentatge

4.144.387

31.158 0,75%

74,66

–

3.839.218
77,93

36.579 0,95%
–

Núm. de tiratges

1.187

125 10,5%

1.124

138 12,3%

Mitjana per tiratge

3.491

249

3.416

265

Núm. de títols

1.030

Mitjana per títol

4.024

121 11,7%
258

949

119

4.046

307

12,%

En català
Llibres
Percentatge
Núm. de tiratges
Mitjana per tiratge
Núm. de títols
Mitjana per títol

1.359.638

32.103 2,36%

24,49
610
2.229
546
2.490

–
87 14,2%
369
82 15,0%
391

1.064.134
21,60
403
1.938
489
2.176

Editorials amb
més de 20.000 exemplars

33

25

Clients entre 1.000
i 19.000 exemplars

70

67

46.639 4,38%
–
146 26,6%
319
133 27,2%
351

Es pot dir que el nombre de llibres impresos durant els dos anys analitzats
(2010 i 2012) supera la mitjana del període anterior (1981 a 2003), fins i tot si
s’exclouen els llibres impresos en digital. Any 2010: 1.373 títols i 1.585 edicions; any 2012: 1.086 títols i 1.389 edicions.
D’acord amb les xifres de les taules 5.6 (pàgina 301) i 5.9 (pàgina 342), ha
augmentat la mitjana de títols per editorial: de 3 per any durant el període
1981 a 2003, a 4 per any, durant el període 2004 a 2016.
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Figura 5.13. Principals editorials amb les quals la Gemma va treballar entre els anys 2004 i 2016.
Total
títols edicions
109
363
795
116
61
330
310
792
709
225
99
175
348
27
111
1.008
71
154
319
910
119
307
26
271
351
484
57
588
512
116
31
36
24
27
98
84
62
29
13
25
20
8

Editorial Edhasa
Editorial Gedisa
Icaria Editorial
Editorial Laertes
Rafael Dalmau, Editor
Editorial Barcanova
Enciclopèdia Catalana
Editorial Obelisco
Quaderns Crema / Acantilado
Rosa Sensat
Eumo Editorial
Edicions La Campana
Editorial Sirio
Estudi Montse Corral
Tabarca Llibres
Editorial Urano
Edicions del Bullent
Editorial Mediterrània
Angle Editorial
Edicions Bromera
DVD Ediciones
Editorial Kairós
Del Taller de Mario Muchnik
Editorial Bellaterra
Random House Mondadori
Ediciones Salamandra
Porcia Ediciones
Cossetània Edicions
Lleonard Muntaner, Editor
Edicions de 1984
Editorial Grata Lectura
Perifèric Edicions
Dèria Editors
Altaïr
Galaxia Gutenberg
Editorial Pirata
Herder Editorial
Editorial Entrelibros
Editorial Crítica
Editorial Galerada
José J. de Olañeta, Editor
Biblograf/Spes Editorial

359
513
1.093
168
75
602
581
1.954
1.725
344
149
499
588
28
123
1.784
121
165
463
2.066
136
777
30
333
571
1.999
105
739
611
167
37
43
28
32
155
106
64
32
26
25
25
25

A la figura 5.13 es presenta la relació de les principals editorials –només
s’han considerat aquelles per a les quals es van imprimir més de 25 edicions
dels seus llibres–, ordenades segons l’antiguitat de la seva relació amb nosaltres,
tal com s’ha fet amb les taules corresponents al període 1974 a 1980 (taula
5.5, pàgina 276) i al període 1981 a 2003 (taula 5.8, pàgines 302-303). Així
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Figura 5.13. Continuació.
Total
títols edicions
21
27
84
29
13
50
146
662
29
33
65
61
56
49
112
37
62
40
78
32
154
293
67
33
64
61
34
11
34
35
66
33
18
20
25
17
9
48
12
25
17

Share
Editorial Clie
Ediciones B
Ediciones Índigo
Ediciones Siruela
Club Editor
Edicions de l’Albí
Editorial Planeta
Hacer Editorial
Anaya Grupo
Artemisa Ediciones
Editorial Melusina
Editorial Candaya
Editorial Minúscula
Adesiara Editorial
Ara Llibres
Quadrivium
Témenos Edicions
Editorial Fragmenta
Fundació Torre de Palau
Katz Barpal Editores
Plataforma Editorial
Futurbox
Huacánamo
Editorial Proteus
Editorial Dux
Editorial El Cep i La Nasa
Editorial Giluz
Editorial Elba
Editorial Saldonar
Viena Edicions
Editorial Automàtica
Editorial Cultura Ciclista
Edicions Món de Llibres
Editorial Periscopi
Editorial Tushita
Editorial Reconocerse
Palma Distribucions
Sembra Llibres
L’Altra Editorial
Página Indómita

27
34
110
29
29
86
169
1.061
35
42
67
71
67
60
131
43
67
43
104
36
265
694
87
34
74
71
37
26
44
40
75
36
65
36
66
44
26
62
28
53
29

Total 13.082 23.699

mateix, s’hi indica el període durant el qual hi vam treballar i el nombre de
títols i d’edicions que es van fer.
A les pàgines 354 a 357 reprodueixo només una petita mostra dels títols
que he considerat més coneguts de les editorials que han treballat amb nosaltres...
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Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

Respecte de les editorials amb les quals va treballar la Gemma durant aquest
període es destaquen dos aspectes que voldria fer ressaltar:
En primer lloc, el nombre considerable d’editorials de nova creació, de
dimensió petita, habitualment amb títols molt cuidats.
D’altra banda, la concentració d’editorials que han estat absorbides pels grans
grups. En el cas que ens afecta, es destaquen Editorial Planeta i Random House
Mondadori.
Per al primer grup, hem imprès llibres amb 23 segells diferents, 13 dels quals
havien estat abans clients nostres: Editorial Ariel, Editorial Crítica, Ediciones
Destino, Edicions 62, Gestió 2.000, Ediciones Luciérnaga, Ediciones Minotauro,
Ediciones Paidós, Editorial Proa, Editorial Seix Barral i Tusquets Editores.
Per a Random House Mondadori hem treballat per a 13 segells diferents,
dels quals tres havien estat clients nostres: Editorial Lumen, Ediciones Grijalbo i
Plaza & Janés.

Llibre imprès per a Editorial Planeta, l’any 2016.
Ediciones Destino havia estat client nostre
entre el 1981 i el 2003.

Llibre imprès per a Random House Mondadori
el 2014. Editorial Lumen fou client nostre entre
els anys 1978 i 2001.
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Arxiu Miquel & Gemma

Al principi d’aquest període (el
desembre del 2005) es va jubilar en
Josep M. Ferrer Roca, a qui havia
conegut ja en temps del seu germà
Joan. Quan els seus companys d’ell
d’Enciclopèdia Catalana van demanar a la Gemma de col·laborar en
un petit homenatge –una enciclopèdia, amb els «articles» escrits per
cadascú–, ella, que hi havia tingut
–i va continuar tenint-hi– una relació propera i afectuosa, va escriure
l’«article» que s’acompanya: tant
En Josep M. Ferrer ens va acompanyar quan vam
impressionada i agraïda estava de
celebrar el nostre 25è aniversari (14-1-1995).
l’estimació que en Josep M. havia
mostrat pel seu germà, en acompanyar-lo fins al cementiri! –ella m’ho
havia recordat moltes vegades.
El nombre de persones, responsables d’editorials o caps de
producció, amb qui la Gemma va
Escrit entregat per la Gemma per a l’homenatge a
tenir una excel·lent relació és llarg.
Josep M. Ferrer, amb motiu de la seva jubilació.
Em permeto recordar-ne tots els
que en aquests moments sóc capaç de retenir, a més dels que he anat citant al
llarg de tot aquest capítol. Però sé que n’hi ha molts altres, que jo no he conegut!
Molt al principi, a Ediciones Grijalbo va conèixer el Sr. Enric Borràs, que la
va ajudar molt en els seus primers passos.
També des de molt al principi va tenir la satisfacció de conèixer el venerable
Joan Merli, a l’editorial Edhasa, però no el va tractar gaire. En canvi, a la mateixa
editorial va conèixer i tenir bona amistat amb diverses persones més: Neus Porta
–vegeu la pàgina 353–, Francesc Farran i Jordi Nadal, el qual, temps després, va
crear la seva editorial pròpia –Plataforma Editorial.
Des del principi de la seva activitat va tenir molt bona relació amb Montse
Corral i amb Ignasi Riera, de l’Editorial Laia. Amb tots dos va continuar la
relació i l’amistat fins al final, amb la Montse passant per les editorials Edicions
del Mall, Pirene Editorial, Ediciones Salamandra i l’estudi propi, Estudi Montse
Corral.

Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

Josep M. Espinàs li mostrava un gran afecte.

Celebració del 80è aniversari de Josep M. Espinàs amb autors, principals col·laboradors i família. Entre
els autors s’hi poden conèixer Ignasi Riera, Lluís Permanyer, el malaguanyat Joan Barril, Enric Larraula...
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Arxiu de l’empresa

Arxiu Miquel & Gemma
Arxiu de l’empresa

A l’Editorial Barcanova va tractar
particularment amb Ramon Besora
–brillant productor editorial– i, sobretot, amb Enric Canut. La bona relació
que tenia amb l’Enric la va ajudar
molt, quan va introduir el sistema
CTP, a preparar proves amb el seu
material.
Dins del grup Planeta també tenia
una relació excel·lent amb Josep M.
Perramon, de qui parlava sovint.
D’Eumo Editorial, amb Carlota
Torrents, i, després, amb Montse Ayats. La Isabel Martí, amb el seu marit, en Pau Ramis,
amb motiu del nostre 25è aniversari de noces,
Amb Juli Peradejordi d’Editorial
el 14 de gener del 1995.
Obelisco, pàgina 312.
El senyor Eduardo Suárez, editor de Laertes.
Amb Isabel i Joana Martí, d’Edicions La Campana; amb Anna Monjo,
d’Icària Editorial; amb Rafael Català, de Rafael Dalmau, Editor; amb Josep
Gregori, d’Edicions Bromera...

L’Elisenda, l’Àngel Valls, la Gemma, en Roger Fló i
El grup de persones de la Universitat de Vic
que van visitar la fàbrica el dia 24 d’abril del 1999. la Manela, en el 30è aniversari d’Editorial Obelisco.
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D’un article de María José Rodríguez publicat en un número especial de Presència el dia 19 d’abril del
2015: la Gemma acompanya l’autora prop de la rotativa i en Roger Fló prepara el llençat d’un llibre.

LA GRAN DAMA DE LA IMPREMTA CATALANA
En aquest escrit, poques coses puc dir que no s’hagin dit sobre l’enyorada Gemma
Romanyà. En veritat, quan vaig fer la meva iniciació en el món editorial (a
Quaderns Crema, en un despatx farcit de diccionaris que compartíem amb el
preclar Andreu Rossinyol), ella només era per a mi una senyora amb qui en
Jaume Vallcorba, bastant sovint, parlava per telèfon. I allò degué ser premonitori,
perquè la relació que vaig mantenir temps després amb la Gemma va ser cordial,
freqüent i, sobretot, telefònica.
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Sigui com vulgui, en aquella meva primera experiència de novençà inexpert, ja
vaig saber percebre que Romanyà/Valls era una impremta que feia les coses molt
ben fetes, gràcies en bona part a la professionalitat, l’energia i el rigor de la Gemma.
Fins al punt que, el dia que Adesiara va iniciar la seva travessia, l’única cosa que
vaig tenir clara (entre tantes foscors) va ser la impremta que havia de cuinar els
nostres llibres. Amb una visita a la Torre de Claramunt i un dinar n’hi va haver
prou per encetar una relació empresarial que fa gairebé quinze anys que dura.
Pocs mesos després d’aquesta trobada, em va trucar i em va dir amb aquella
capacitat de convicció que li era connatural que a partir d’aquell moment li
havia de corregir els programes dels concerts que organitzava Paper de Música.
No sé pas, ni sabré mai, com es va assabentar que, a més de revisar els llibres
d’Adesiara, jo corregia també els d’altres editorials de casa nostra. ¿I qui li podia
dir que no, a la Gemma? En resum, que vaig acabar entomant, òbviament, els
programes dels concerts de Paper de Música, però també algunes obres científiques sobre farratges d’en Miquel, el seu espòs, i fins he fet una primera revisió
del llibre que teniu a les mans!
Això no obstant, la meva relació telefònica amb la Gemma no s’acaba pas
aquí. Les trucades que em va fer des del despatx de l’empresa per suggerir-me
millores i fins i tot possibles títols per traduir van ser incomptables, i també per
insistir-me que poséssim una faixa als nostres llibres: ella m’assegurava que en
vendríem més si duien faixa, i jo li responia que m’era igual, que no la hi posaria.
Aquest és l’únic suggeriment seu que no he seguit fil per randa, perquè a mi, ai
las!, no m’agraden gaire els llibres amb faixa, i només la hi posem, de vegades,
quan reeditem algun títol.
D’altra banda, un cop jubilada, mentre feia l’inventari dels llibres publicats per la
impremta, una tasca veritablement gegantina, van ser moltíssimes les telefonades
que em va fer per preguntar-me, curosa i diligent com era, com havia de citar tal
llibre o tal altre, tal autor o tal altre; i, així mateix, per interessar-se per l’evolució de
la magna traducció de la Ilíada homèrica que duia a terme la Montserrat Ros (una
altra gran dama, però dels clàssics grecs i llatins!). Malauradament, ni la Gemma ni
la traductora no van poder veure enllestida aquesta obra monumental, perquè totes
dues van morir, amb pocs dies de diferència, un any abans de la seva publicació.
Gemma, si em pots llegir des d’allà on siguis, et confesso que trobo molt a faltar
les teves trucades, i t’asseguro que, quan fem una reedició d’algun títol i hi posem
faixa, penso en tu cada vegada que ens arriben els exemplars, perquè has estat la
gran dama de la impremta catalana.

JORDI RAVENTÓS
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La Gemma era una bona lectora. Quan llegia
un llibre fet a casa –en comprava molts de fets a
fora, sobretot en anglès o francès–, tenia el costum
d’anotar les faltes de tipografia que hi veia: hi
tenia un ull especial, professional, gairebé. Llavors
solia enviar les anotacions als editors, per quan
ho tornessin a imprimir. Entre molts, vull referir-me a dos casos.

El segon cas és impressionant. Es tracta del llibre Incerta glòria, de Joan Sales (Club Editor). El
va llegir i va enviar a l’editora, amb qui tenia una
relació cordial, el llistat de les faltes que hi havia
trobat. Però a l’hora d’anar a reimprimir el llibre,
l’editora no trobava el llistat de la Gemma. Ella
que sí, que es torna a llegir tot el llibre per poderli enviar un llistat nou. Però se’l va llegir en un
cap de setmana, 764 pàgines!!!
Durant aquest període, la Gemma va ser molt
Regal de la Neus Porta
a la Gemma, de l’any 1986:
colpida per la mort de dues persones que li eren
el tenim a la nostra habitació,
a tocar el llit.
properes. En primer lloc, la seva amiga Neus Porta,
afectada per un càncer. S’havien conegut quan la
Neus treballava a Edhasa. Es van tractar amb molt d’afecte i s’anaven veient. La
Gemma la va posar en contacte amb en Jaume Vallcorba, i la Neus va treballar
a Quaderns Crema fins a la seva malaltia. Quan va estar malalta, la Gemma la
va anar a veure diverses vegades: sortien a passejar, anaven a veure algun museu,
menjaven xocolata, parlaven... La Neus li havia explicat que estava molt
contenta del servei del PADES, que se sentia molt acompanyada. Però quan va
morir, el dia 12 de setembre del 2011, la Gemma no va poder anar al seu
enterrament perquè es va haver de quedar amb mi a l’hospital, on m’havien
ingressat d’urgència, afectat per una embòlia en els pulmons.
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Digitals Miquel & Gemma

El primer és d’un llibre de muntanyisme –era
un tema que l’apassionava, s’hi identificava– en el
qual va trobar moltes faltes, de manera que va
trucar a l’editor i li va demanar que vingués per
fer les correccions a casa, amb en Roger Fló,
directament sobre l’original.

Arxiu Miquel & Gemma

Quan la Gemma em va dir que li
havia trucat la Sandra Ollo, la muller
d’en Jaume Vallcorba, per explicar-li
el diagnòstic de la malaltia del seu
marit, vam quedar tots dos molt
impressionats i afectats.
La Gemma va tenir-hi diversos contactes, crec que amb ell mateix i amb la
Sandra, a qui va visitar a casa seva.
Ell va morir el 23 d’agost del 2014.
Vam ser al seu enterrament, acompanyats de l’Àngel Valls, en Roger Fló i
la Marta Moliner: un acte senzill i
entranyable, on hi havia diversos
escriptors i editors i alguns polítics.
Personalment, jo vaig quedar favorablement impressionat per la presència de David Fernàndez, aleshores
cap visible de la CUP. Un bon
homenatge a l’editor i intel·lectual
Jaume Vallcorba!
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Arxiu de Paper de Música

La Neus Porta i la Gemma, en el restaurant del Museu d’Art Romànic,
a Montjuïc, el dia 9 de juliol del 2011.

L’editor Jaume Vallcorba,
quan va assistir a la inauguració de la sala PdM,
el dia 25 d’octubre del 1991.

Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

Aquest llibre d’Editorial Urano, també
l’hem imprès diverses vegades.

D’aquest llibre en vam imprimir
un nombre molt alt d’edicions.

Per a Icària Editorial imprimíem, cada any,
la sèrie La situación del mundo.

Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

A la Gemma li agradava molt aquesta obra,
que havia llegit més d’una vegada.
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Arxiu de l’empresa

Edicions Bromera publicava molts llibres
escrits per autors valencians, sovint mestres.

Un llibre excel·lent d’una de les col·leccions de
Cossetània Edicions.

Un best-seller publicat per Plataforma
Editorial, imprès moltes vegades.

Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

Per a Angle Editorial vam imprimir més d’un cop
aquest llibre escrit per la meva amiga Sílvia Burés.
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Arxiu de l’empresa

Llibre fonamental escrit per un autor
expert en temes relacionats amb l’Índia.

L’Editorial Minúscula fa llibres molt cuidats.
D’aquest n’hem imprès diverses edicions.

Un dels llibres més coneguts de Xavier
Benguerel, recuperat per Edicions de 1984.

Arxiu de l’empresa

Arxiu de l’empresa

El segell Galaxia Gutenberg va editar diverses obres d’aquest important pensador.
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Imatge facilitada per Adesiara Editorial

Vull que l’acabament d’aquest capítol, amb la coberta de la Ilíada d’Adesiara,
serveixi d’homenatge a la Gemma com a lectora, ella que tant va esperar
(«Quina sort!», hauria dit) l’acabament d’aquesta magnífica obra editada per
Jordi Raventós, a qui apreciava i admirava tant.
La traductora de l’obra, Montserrat Ros, va morir un mes abans que la
Gemma, i tampoc no la va veure publicada.
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LA FAMÍLIA

La Gemma va ser una persona totalment entregada a
la seva família, i això no és cap contradicció amb la vida, tan intensa, que va
dur, dedicada a altres activitats com la impremta o la música.
Des del naixement de l’Oriol, la seva vida va ser absorbida per l’empresa i
es pot pensar que no li quedava temps per fer gaire res més, però la dedicació
a la família i als nostres fills va ser sempre primordial per a ella. No era massa
de jugar-hi, però es va preocupar molt de la seva educació i els va defensar
més d’una vegada com una lleona.
Quan parlo de família, cal comptar-hi també el seu germà Josep. La pèrdua
d’en Joan la va afectar profundament, però ella no hi va poder fer res. En
canvi, a en Josep sí que li va dedicar tots els esforços de què va ser capaç, com
explicaré més endavant.
De la seva mare també se’n va cuidar, tenint-la vivint amb nosaltres... i discutint-hi sovint.
El seu caràcter fort podria fer pensar en dificultats de tracte amb mi mateix. Si bé
és cert que el seu cop de geni podia donar per a algun xoc, també ho és que la seva
saviesa ho va minimitzar, i la seva veneració, mai dissimulada, m’omple de goig.
Tenint en compte la gran quantitat de fotografies que conservem de la
família, he preparat un relat, seguint la pauta del temps, de com han estat les
relacions familiars i del paper central, com és lògic, que hi ha tingut la Gemma.
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ELS FILLS
Naixement de l’Oriol, el 13 d’abril del 1973

Diapositives Miquel & Gemma

Immediatament després de néixer l’Oriol, la
Gemma es va incorporar plenament a
l’empresa. La seva mare i, sobretot, la
Rosalina i l’Amèlia, la van ajudar molt a
cuidar l’Oriol.

Diapositives Miquel & Gemma

Carta, preciosa, que va rebre
de la Sra. Notario.

Diapositives Miquel & Gemma

El març del 1973, a la Torre.* En Josep, dret, en Joan,
ja operat, la Gemma, esperant l’Oriol, i la Rosalina.

L’Oriol va néixer a la Clínica de la Sagrada Família de Barcelona.
La Gemma va ser ben atesa pel Dr. Lluís Riera.
* «La Torre» es refereix a una casa que la família Bages té a la Torre de Claramunt.
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En Joan i la Rosalina, amb l’Oriol, el mes de juny.

Fotografia de Rosalina Bages

La Gemma amb l’Oriol, el maig del 1973.

L’Oriol amb nosaltres dos, durant l’estiu del 1973, a la botiga.*
* La botiga és la casa on vivien els pares de la Gemma i en Josep.
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Arxiu Miquel & Gemma

El bateig de l’Oriol es va fer el dia 13 de juny del 1973, i va anar a càrrec de mossèn Joan Barat.

Només hi vam assistir la Gemma i jo, els pares de la Gemma, els meus pares, en Josep i la meva neboda,
la Magda. En Joan, la Rosalina i la seva família no hi van poder ser perquè en Joan ja no es movia del llit.
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Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

L’Oriol a la botiga, rient, mirant la seva àvia, el 8 d’agost del 1973.

La Gemma duu l’Oriol cap a la bassa,
el mes de desembre del 1973.

Amb el Josep i la Gemma a la nau,*
el gener del 1974.

* La nau és l’edifici on hi ha la impremta, a la Torre de Claramunt.
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L’Oriol amb l’Amèlia, a la Torre.

Amb la Gemma a la bassa, l’abril del 1974.

L’Oriol ja ha fet un any!

Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

L’Oriol amb la Rosalina a casa seva el mes de
febrer, acabat de morir en Joan.
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Diapositives Miquel & Gemma

Agost del 1974: l’Oriol, a la bassa, ja camina!
No va començar a fer-ho fins als 16 mesos, és a dir, feia pocs dies. Estava a la nau, on es desplaçava
prou de pressa gatejant amb una cama sota el cul, quan es va aixecar i va caminar.

Celebració del segon aniversari de l’Oriol, mentre a la Gemma li falta poc per tenir la Roser.
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Diapositives Miquel & Gemma

Naixement de la Roser, el 28 d’abril del 1975

Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

La Roser va néixer, com l’Oriol, a la Clínica de la Sagrada Família.

La Roser acabada de néixer.

La Gemma amb la Roser a la Torre, el maig del 1975
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Diapositives Miquel & Gemma

La targeta de felicitació que li va enviar la Sra. Notario.
Fou el darrer contacte que hi va tenir: ella va morir el dia 15 d’agost del 1977.

L’Oriol pateix perquè ja no és tot sol. Maig del 1975.
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Tots quatre a la bassa, el dia de Rams, 11-4-1976.

La Roser ja vol caminar, 11-4-1976.

La Roser ja camina, amb un any! Primavera del 1976.

Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

L’Oriol ja té companyia, a Cal Petit,* l’estiu del 1975.

* És el pis que vam ocupar amb la Gemma fins poc abans de tenir la casa nova feta.
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Diapositives Miquel & Gemma

La Roser va
ser cuidada per
la seva àvia i, tot
el temps que va
poder, per en
Josep, que la
duia a passejar i
l’entretenia
molt.

Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

La Roser a la Miranda, l’estiu del 1976, amb en Josep.

La Roser a Cal Petit, l’estiu del 1976.

La Roser amb l’àvia a la botiga, el març del 1977.
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Diapositives Miquel & Gemma

Aniversaris de l’Oriol i de la Roser, l’abril del 1977.

El maig del 1977, la Gemma va comprar un piano Chassaigne de segona mà a Lluís Camps,
que estava en una plaça de Gràcia. De vegades el tocava a casa.
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Fotografia de Rosalina Bages

Donant veces als coloms de la plaça de Catalunya, el setembre del 1978.

En Josep amb tots dos germans a la Torre de Claramunt, l’octubre del 1978.
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Arxiu Miquel & Gemma

La Gemma amb la Roser a la Tossa de Montbui, el 10 de desembre del 1978.

Tota la família, el febrer del 1979.
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Diapositives Miquel & Gemma

Naixement de l’Elisenda, el 19 d’octubre del 1979

Diapositives Miquel & Gemma

L’Elisenda també va néixer a la Clínica de la Sagrada Família, com els seus germans.

Fotografia de Rosalina Bages

L’Elisenda acabada de néixer.

La Roser, amb cara d’esmolet, duu els
cabells del serrell tallats per ella mateixa. L’Oriol, per contrast, es veu tot més
ben posadet.
La Roser i l’Oriol amb la seva germana petita.
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L’Elisenda l’hivern del 1979.

Diapositives Miquel & Gemma

L’Elisenda també va ser batejada per Mn. Joan Barat.

Tots tres fills amb la mare. L’Oriol es veu tranquil, però la Roser no tant...
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Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

La Roser encara frisa, i sempre vol ser a prop de la mare. Primavera del 1980.

El juliol del 1980, amb una hortènsia molt maca.

Per la festa major de Capellades del 1980.
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Diapositives Miquel & Gemma

La primavera del 1981, l’Elisenda encara no camina: a la bassa, amb els seus germans.

L’Elisenda a la bassa, amb l’Alba Font, que l’acompanyava, i la Gemma: camina quan ja té 18 mesos!
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L’Oriol va de campament, el mes de juny del 1981.

Des que es va fer càrrec de la impremta, la Gemma començava a treballar a
la nau, a la Torre de Claramunt, cada dia, a les 6 del matí.
A les 8 baixava a Capellades per ajudar els fills a anar a l’escola –a Igualada,
a l’Escola Mowgli, escola d’ensenyament actiu en català–, on ella s’havia posat
en contacte amb la fundadora i directora, la Sra. Rosa Vila. Hi anaven amb una
furgoneta d’en Vicenç Baliellas, junt amb altres companys.
Després, pujava a veure com es trobava el seu germà, en Josep, malalt greu de
diabetis –més d’una vegada havíem hagut d’ajudar-lo perquè l’havia trobat en
estat de coma diabètic. Cada dia, ella mateixa es cuidava d’ajudar-lo a llevar.
Era molt valenta, la Gemma! Ja ho havia demostrat estant a l’estranger ( p. 114).
A part d’en Josep, i pensant només en les situacions difícils de tipus més personal, vull citar com va fer costat a l’Antònia Masana quan es va morir, de cop,
el seu marit, l’anyorat Ton Colom. O quan també va morir, d’accident, el
germà de la M. Teresa Prats. O amb tot el temps que va dedicar a la Neus
Porta, mentre se n’estava anant, consumida pel càncer que tenia. I altres...
I la mateixa manera com va afrontar la seva malaltia, com comentaré en el
darrer capítol del llibre.
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Vacances a Menorca
Durant tres anys

Diapositives Miquel & Gemma

seguits, del 1981 al
1983, vam anar de
vacances a Menorca,
però només amb la
Roser i l’Oriol, sense
l’Elisenda.
Primer ella era
molt petita, però en
tornar del darrer any
ens va saber greu no
haver-la pres amb
nosaltres.

Diapositives Miquel & Gemma

Arribant al port de Maó, l’agost del 1981.

A Ciutadella: el primer any ens vam allotjar a l’Hotel Almirante Farragut.
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Diapositives Miquel & Gemma

Hi havia una bona vista des de Mercadal, any 1983.

Diapositives Miquel & Gemma

Visitant els monuments megalítics, any 1982.

Tornant a Capellades, per la festa major del 1981. Una visita al delta de l’Ebre, el 4 d’octubre del 1981.
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Diapositives Miquel & Gemma

De vegades l’Elisenda també era la protagonista. En el camp amb fruiters de tocar la nau, l’octubre del 1981.

Al jardí botànic Marimurtra, a Blanes, amb la mare i l’àvia: la Roser i l’Oriol ja estan cansats, 18-10-1981.
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Fotografia de Rosalina Bages

Diapositives Miquel & Gemma

A les Fonts del Llobregat, amb la Roser i l’Oriol, el maig del 1982.

La Roser fent la manyagoia de la mare. Any 1982. A l’Elisenda ja no li fa por el cotxe. Estiu del 1982.
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Un escrit molt maco dedicat als pares.

Diapositives Miquel & Gemma

L’Elisenda impressionada per l’Oriol vestit de
sant Nicolau, a l’Escola Mowgli, 6-12-1983.

Tots tres fills, amb cara de trapelles, asseguts a una jardinera de la terrassa de casa, l’any 1983.
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Arxiu Miquel & Gemma

La comunió de l’Oriol, el 15 de maig del 1983

L’Oriol, amb la tieta Rosalina
i el tiet Josep, que ja no hi veu.

Tota la família.
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Fotografia Art de la Llum

L’Oriol, acompanyat del seu amic Roger Victori, i la Roser molt atenta.
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Arxiu Miquel & Gemma

Fotografia Art de la Llum

La comunió de la Roser, el 20 de maig del 1984

L’àvia i la CarmetaValls, cosina germana de la Gemma.

Arxiu Miquel & Gemma

El dia de la comunió de la Roser.

Durant el dinar, amb la Bego Ricard, l’Elisenda, la mare i l’àvia.
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A la secció de tipografia s’imprimien, entre diverses coses més, recordatoris de comunió: teníem uns
àlbums amb tot de propostes perquè
els clients poguessin escollir el model
que més els satifés.
Però, per als nostres fills, la Gemma va encarregar a un artista –en
Roger Velàzquez– un disseny especial,
que va fer imprimir en un full de
paper del Museu Molí Paperer, plegat
i inclòs en un sobre del mateix estil.

Record de comunió de l’Oriol, el 15-5-1983.

Record de comunió de la Roser, el 20-5-1984.

Record de comunió de l’Elisenda, el 14-5-1989.

387

Diapositives Miquel & Gemma

6.Família 1.qxp_Maquetación 2 22/4/22 12:00 Página 388

Diapositives Miquel & Gemma

Excursió al Parc d’Aigüestortes –juliol del 1984–: font de l’Isart a Caldes de Boí, i en el Planell d’Aigüestortes.

Neu a Capellades. Font Cuitora i pujada del cementiri, gener del 1985.
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Diapositives Miquel & Gemma

Per Sant Jordi del 1985.

Aniversaris de l’Oriol i la Roser, abril del 1985.
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Diapositives Miquel & Gemma

Tots cinc veiem l’orca en el parc zoològic de Barcelona, el setembre del 1983.

Excursió al castell de La Pobla de Claramunt, primavera del 1985.
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Arxiu Miquel & Gemma

Estada a Vallclara, en unes colònies per aprendre anglès, durant l’estiu del 1985.

Celebració del nostre setzè aniversari el gener del 1986, a la sala de festes Scala de Barcelona,
just dos anys abans que sofrís l’atemptat terrorista que la va enrunar.
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Viatge a León, l’agost del 1986

Diapositives Miquel & Gemma

En aquell moment, l’Elisenda
gairebé tenia set
anys, i encara no
entenia res en
castellà.
Uns amics de
León no podien
ni entendre-ho,
i es van escandalizar, com ara!

En el Palau Episcopal d’Astorga.

Diapositives Miquel & Gemma

El «Rollo» d’ajusticiament
a Villalón de Campos.

A la plaça de l’Ajuntament d’Astorga, amb els nostres amics en Tomàs, de la Vila Joiosa, la Chantal i els fills.
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Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

«Compaginar la funció de gerent amb la vida familiar és una mica difícil, la veritat...», diu la
Gemma a Josep M. Espinàs a l’entrevista que li va fer quan tenia 41 anys –el 25 d’octubre del 1986–.
«Hem de trobar la solució per tenir els caps de setmana lliures per als nanos».

Esquí a Soldeu, l’abril del 1987.

Per Pasqua, al jardí de casa, el 19 d’abril del 1987.
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Diapositives Miquel & Gemma

Diapositives Miquel & Gemma

Viatge a Anglaterra, amb l’Oriol, l’estiu del 1987

L’Oriol a casa de Ms.Willoby, quan el deixàrem.

La Gemma trepitja el meridià de Greenwich.

Diapositives Miquel & Gemma

El juliol del 1987
vam acompanyar l’Oriol a Anglaterra, on
va fer una estada d’un
mes.
Quan el vam recollir, vam fer diverses
visites: el castell de
Windsor, Greenwich,
la casa dels Biggerstaff,
una justa medieval,
Stratford-upon-Avon,
Canterbury... i a París, la Géode, el centre
Pompidou i altres indrets.
A Stratford-upon-Avon, en tornant.
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Diapositives Miquel & Gemma

La Gemma i l’Oriol estan parats davant de la Géode, a París.

La font Stravinsky, prop del Centre Pompidou, ja de tornada cap a casa.
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Viatge a Anglaterra i a París*
A l’agost del 1988 vam anar tots
cinc de viatge a Anglaterra i a París.Vam anar-hi amb una tenda i vam
estar en diversos campings.
Vam veure el monument megalític
de Stonehenge, museus, vam passajer
pel riu amb vaixell, Speakers’ Corner
de Hyde Park, Calais, la Torre Eiffel,
el Centre Pompidou, Versalles, dins i
fora, La Villette i la Géode, etc

L’Oriol no pot evitar jugar amb un ordinador
d’una botiga que vam visitar.

A Stonehenge, l’Elisenda s’ha entrebancat
amb el fil que no deixa passar.

Tots tres ho aprofiten per jugar amb plastilines i
retallar a la mateixa botiga, que per això són petits.

Estem a la tenda per sopar. La Gemma està ficada Acabem d’estar entretinguts una bona estona amb els
dins, preparant-ho, mentre els altres mengen la sopa. xarlatants que els diumenges van a Hyde Park Corner.
* Les fotografies d’aquesta doble pàgina procedeixen d’un DVD reproduït d’una pel·lícula d’aficionat de 8 mm.
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Ja som al vaixell que surt de Dover i ens durà a Calais.

La Gemma i les dues nenes són al monument de
Rodin, Les Bourgeois de Calais, davant de l’ajuntament.

Tots tres fills estan molt cansats, a Calais, mentre
la Gemma els contempla amb satisfacció.

L’Elisenda s’ha d’aixecar per veure millor
la Torre Eiffel.

L’Oriol ens explica les flors que hi ha
en aquest parterre de Versalles.

Pugem al cotxe per tornar cap a casa,
havent sortit del càmping on ens havíem refugiat.
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Fotografia Art de la Llum

Fotografia Art de la Llum

La comunió de l’Elisenda, 14 de maig del 1989

Amb l’àvia i el tiet.

Diapositives Miquel & Gemma

Amb tota la família.

Amb el pastís de celebració.
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Fotografia Art de la Llum

La Roser va anar a Anglaterra per aprendre anglès els estius del 1989, 1990
i 1992. El 1993 va estar un mes a París.
En Ramon Mora, company de la
Gemma de jugar-hi a ping-pong i, de
gran, mecànic nostre, em va explicar
una vivència relacionada amb aquesta
estada. La Gemma va saber que la Roser tenia problemes al lloc on vivia i
va demanar a en Ramon que l’acompanyés amb el seu cotxe a l’aeroport.
Un cop allà, ella es posà a telefonar
durant molta estona –potser tres quarts
o més, m’explicava en Ramon–, discutint en anglès i pendent de prendre
l’avió per si calia anar-hi. Ell m’ho deia
encara impressionat per la vehemència
amb què discutia. Al final va aconseguir resoldre el problema.

Diapositives Miquel & Gemma

La Gemma en una fotografia feta
el dia de la comunió de l’Elisenda.

La Gemma amb la Roser i l’Elisenda, visitant els castells del Loire –Chenonceau–,
abans de continuar cap a Anglaterra a recollir l’Oriol. Agost del 1989.

399

6.Família 1.qxp_Maquetación 2 22/4/22 12:00 Página 400

Arxiu Miquel & Gemma

Fotografia de l’Oriol

L’Oriol va anar a Anglaterra, per
mitjà d’una agència, els estius del 1987,
el 1988 i el 1989. El 1990, la Gemma
va parlar amb en Berni Armstrong per
demanar-li que el prengués amb ell a
Anglaterra, durant tres setmanes.
Devia aprendre força l’anglès, perquè només parlava en aquesta llengua,
però un punt que en Berni va destacar
del viatge és que l’Oriol era tot un
espectacle quan entrava en una sala de
màquines, que van trobar a diversos
llocs: en pocs minuts tenia un estol
d’admiradors, al seu voltant!

Aquesta «carta» va fer molta il·lusió a la Gemma
i la guardava a la seva tauleta de nit.
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Fotografia de Rosalina Bages

Durant un quant temps, el dia del nostre aniversari, el 14 de gener, fèiem una visita a Montserrat (14-1-1990).

Els tres germans el dia que l’Elisenda va fer onze anys, el 19 d’octubre del 1990.
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Vacances del 1991: a Florència i a Venècia*
A Florència, vam tenir un dia molt
calorós. Vam visitar la catedral –prop
d’on vam trobar un dibuixant que ens
va fer unes caricatures, i després vam
visitar els museus, la capella funerària
dels Mèdici...
A Venèzia, en un dels viatges amb
el vaporetto, vam perdre l’Elisenda.Vam
patir una mica, però al final va sortit...
Vam anar a l’illa de Murano i
també van veure la platja del Lido...

En un carrer de Florència decidint el que cal fer:
primer volem anar a veure la catedral.

Asseguts en un banc de la Galleria dell’Accademia
on hi ha el David de Miquel Àngel.

La Gemma contempla el David.

La Roser davant de la màscara mortuòria
del Dante que es troba en el Palazzo Vecchio.

A la Galleria degli Uffici estem molt cansats
i reposem una estona.

* Les fotografies d’aquesta doble pàgina procedeixen d’un DVD reproduït d’una pel·lícula d’aficionat de 8 mm.
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Anant amb vaixell pel Gran Canal de Venècia,
cap al centre de la ciutat.

Passejant tots per la plaça de Sant Marc.

Esperant per entrar dins
de la basílica de Sant Marc.

Ens hem instal·lat dins d’una góndola,
a punt de fer-hi una bona passejada.

Circulant amb góndola.

Som al Lido, de cara a la mar Adriàtica.
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La Gemma en el programa Vostè jutja, de Joaquim M. Puyal, del dia 28 de juny del 1991.

El dia 28 de juny del 1991, la Gemma va anar al programa de Joaquim M.
Puyal Vostè jutja. El debat era sobre el turisme o la indústria.
Nosaltres, tots quatre, ens vam quedar a casa. Mentre anàvem veient el programa, dèiem: «On és la mare, que no la veiem...» Però tot de cop sentim la seva
veu clara i rotunda que diu: «Ara em toca a mi!» I després d’enfocar-la, quan li
van donar la paraula, va defensar la posició d’un senyor de Valls, partidari de la
indústria.Va tenir una polèmica amb els partidaris del turisme i al cap de prou
estona va acabar dient: «... com a Alemanya, i això és el que jo voldria per al meu
país, i que quan jo sigui aquí em senti com una reina a casa meva, perquè en
certs llocs de la costa quan hi anem els catalans ens sentim...» Va aconseguir un
fort aplaudiment de bona part del públic, entusiasmat.
La setmana següent vam saber que la senyora de La Llacuna, on anàvem a
comprar la carn, no es podia creure que aquella senyora que hi anava a comprar
i no acabava mai de saber què volia, fos la mateixa que havia vist a la televisió!
Era la mateixa, però ara sí que sabia què volia dir!
I, després de l’estiu, el mes d’octubre, va inaugurar la Sala Paper de Música.
El seu germà Josep va morir el febrer del 1992, ben acompanyat per ella.
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Arxiu de Paper de Música
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Arxiu de Paper de Música

La Gemma dirigint-se al públic, molt emocionada, en el concert d’inauguració de la sala,
el 18 d’octubre del 1991. La primera peça que van tocar-hi va ser Sonetí de la rosada,
d’Eduard Toldrà, regal del mestre Turull.

La Roser donant el ram de flors a la pianista Hisako Hiseki, el dia 18 d’octubre del 1991.
Darrere seu, la violinista Eva León.
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Diapositives Miquel & Gemma

Viatge a Grècia, l’agost del 1992*

Diapositives Miquel & Gemma

De bon matí, esperant per entrar a l’Acròpolis.

Cua, i sol roent, a Micenes!

La porta d’accés a l’estadi d’Olímpia.

* Mentre tothom estava veient les olimpíades a Barcolona, nosaltres vam ser a Grècia!
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Diapositives Miquel & Gemma
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Diapositives Miquel & Gemma

Esperant per veure una obra de teatre a Epidaure.

El canal de Corint.

Al cap Súnion, en vesprejar.
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Diapositives Miquel & Gemma

Viatge a Orlando, juliol del 1993

El castell de la Ventafocs.

Diapositives Miquel & Gemma

Ja som al món màgic de Walt Disney.

La Roser i la Gemma estan seguint un dels espectacles.
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L’Oriol i l’Elisenda a Cape Canaveral.

Arxiu Miquel & Gemma
Arxiu Miquel & Gemma

Una fotografia de tota la família, ben macos, en el jardí de casa, l’any 1994.

La Gemma està radiant.
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Viatge amb l’Elisenda a Anglaterra

Diapositives Miquel & Gemma

A primers d’agost
del 1994, vam dur
l’Elisenda a Anglaterra
per fer-hi una estada
d’un mes.
Vam visitar Cambridge, Warwich, –on
despés ella va fer un
Erasmus– i Coventry,
on vam veure, principalment, la catedral,
ensorrada durant la 2a
Guerra Mundial, i el
museu de l’automòbil.

Diapositives Miquel & Gemma

L’Elisenda a Cambridge, el dia 1 d’agost del 1994.

La Gemma i l’Elisenda a Warwick, el 2 d’agost.

La Gemma a la Catedral, destrossada, de Coventry.
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Arxiu Miquel & Gemma

Celebració de les nostres noces d’argent

Arxiu Miquel & Gemma

La família el dia de les nostres noces d’argent, el 14 de gener del 1995.

En Pep Vallès –el qual ens va organitzar la festa–
i la Neus Bartrolí presenten el concert.

En Jordi Pagès i la Sara arriben a casa.
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Arxiu Miquel & Gemma

La Rosalina i el seu pare, l’Emili.

La Queralt Roca i l’Albert Gumí.

Jaume Cabré i la seva muller, Margarida.

Arxiu Miquel & Gemma

Arxiu Miquel & Gemma

La meva tia, Maria Pujol, i la meva cosina Rosa Marcè.

El meu amic Miquel Masip i la seva muller, Lídia. Jordi Comas, amb en Josep Gasa i l’Alfred Ferret.
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Arxiu Miquel & Gemma

Fotografia de Miquel Estrada

Celebració del 50è aniversari de la Gemma

Fotografia feta per Miquel Estrada
sobre paper del Museu Molí Paperer.

Arxiu Miquel & Gemma

La Gemma entusiasmada amb l’obsequi que li
han fet: una gramola per tocar discs de vinil.

La celebració del 50è aniversari de la Gemma, amb 32 convidats, la vam fer a la Sala Paper de Música.
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L’Oriol ens ve a rebre quan arribem al centre on s’allotja.

Diapositives Miquel & Gemma

L’Oriol va fer un Erasmus a l’Escola d’Enginyers de Telecomunicacions de Brest, on, el
24 de juliol del 1996,
vam anar-lo a aveure.
Després, a París, va fer
un treball de recerca, per
acabar la seva carrera de
la UPC i va tornar a
Capellades.
De nou a París, va
trobar feina a l’empresa
Hewlett Packard, que tenia la seu a Grenoble, on
va començar a treballar.

Diapositives Miquel & Gemma

Anem a Brest a veure l’Oriol

L’Oriol juga a billar en el centre estudiantil on està pensionat, amb motiu de l’Eramus que fa a Brest.
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Diapositives Miquel & Gemma
Diapositives Miquel & Gemma

L’Oriol davant de l’edifici de serveis comuns.

Hi havia grans espais amb herba al voltant
de les instal·lacions.

La Gemma s’acomiada de l’Oriol,
que és a la finestra de la seva habitació.
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Quan Josep M. Espinàs pregunta a la Gemma (pàgina 393) si té alguna
il·lusió pendent de realitzar, potser a causa de la seva dedicació a l’empresa, ella
respon: «Primer de tot m’agradaria tenir més temps per llegir, i després una
cosa que m’agradaria molt fer, però que és impossible, potser si estigués a
Barcelona... M’agradaria molt anar a classes d’interpretació, m’agradaria moltíssim... anar a classes, no actuar, però aprendre a interpretar. Em fascina el
món de la interpretació. Quan veus aquests actors tan bons, al cinema, al teatre,
ho trobo fascinant...»

Model de la poesia «¿Me da usté candela?» que es va preparar per recitar-la a La Lliga.
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Arxiu Miquel & Gemma

Complint aquell desig que havia
expressat a Josep M. Espinàs, va poder seguir, a Capellades, unes classes
d’interpretació teatral amb en Pep
Vallès –Fil i Canya–, que també va
seguir la nostra filla Elisenda. L’any
1995 va presentar la poesia que es
titula «¿Me da usté candela?», que
s’havia après des de petita.
Durant el 1996, arran d’una
col·laboració de Fil i Canya amb el
grup Capellades per Bòsnia, ella va
interpretar la mateixa poesia en el
Teatre de La Lliga.
Abans de fer-ho, per poder assejar,
es va marcar unes pautes, com feia
sempre, que es poden veure en el
requadre de la pàgina anterior.

Arxiu Miquel & Gemma

La Gemma al Teatre de La Lliga recitant
«¿Me da usté candela?».

El grup d’alumnes que participaven a les sessions de Fil i Canya, acompanyades d’en Pep Vallès, l’any 1996.
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Arxiu Miquel & Gemma

Quant a llegir, tot i que no tenia
prou temps, ho feia sempre que podia. Si es tractava d’autors francesos o
anglesos, els llegia en versió original.
Per exemple, s’havia llegit À la
recherche du temps perdu, de Proust, dues
vegades, i em deia com gaudia de les
frases llargues i tan ben construïdes
que hi trobava, i m’ho llegia!
També havia llegit força en anglès,
les novel·les de Jane Austen i totes les
de les tres germanes Brontë, així com
les biografies que va poder aconseguir
de totes elles. I moltes altres més!
D’altra banda, es va comprar les representacions per la BBC de totes les
obres de Shakespeare, i les que va trobar, molt ben traduïdes, en català.

Fotografia de Jordi Gumí

Cap d’any del 1996: ho té més fàcil ella que jo!

Fotografia de la família feta per Jordi Gumí,
en un magnífic reportatge que ens va oferir l’any 1997.
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Diapositives Miquel & Gemma

Visita a l’Oriol a Grenoble, el maig del 1997

Diapositives Miquel & Gemma

La residència on l’Oriol estava a Grenoble. La Estem esperant que l’Oriol surti de Hewlett PacGemma es troba a la porta d’accés des del carrer. kard, on havia començat a treballar el mes anterior.

La Gemma davant d’una preciosa font que hi havia a Grenoble, a l’Avenue Alsace-Lorraine.
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Viatge a Berlín

Diapositives Miquel & Gemma

A l’agost del 1997 vam
anar de vacances a Berlin,
amb la Roser i l’Elisenda, i
de tornada vam visitar l’Oriol a Grenoble.

Diapositives Miquel & Gemma

La Gemma i l’Elisenda a l’antic camp nazi de Dachau, prop de Munic, el 8 d’agost del 1997.

Totes tres en una font de Berlín.

La Roser i el monument a Goethe i Schiller, a Weimar.
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Diapositives Miquel & Gemma
Diapositives Miquel & Gemma

Totes tres assegudes i gaudint d’unes copes de gelat en una cafeteria de Weimar, el 12 d’agost del 1997.

Esperant que l’Oriol surti de la feina, el 13-8-1997.
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L’Oriol ja surt de Hewlett Packard.

Viatge a Islàndia i a Groenlàndia

Diapositives Miquel & Gemma

A l’estiu del 1998 vam anar de
vacances amb la Roser a Islàndia i a
Groenlàndia.

La Gemma i la Roser neden a la Llacuna Blava.

Diapositives Miquel & Gemma

A la cascada de Dettifoss.

A Islàndia, el 25 de juliol del 1998.
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Diapositives Miquel & Gemma

Darrere la Gemma, s’hi veu una plataforma
de gel flotant, procedent d’una glacera.

Diapositives Miquel & Gemma

Prenent una tassa de xocolata sobre una placa de
banquisa, a Groenlàndia, l’agost del 1998.

Des de la costa de Groenlàndia s’observa el gel flotant en el mar, la banquisa.
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Arxiu Miquel & Gemma
Diapositives Miquel & Gemma

Fotografia de Rosalina Bages

Celebrant l’aniversari de l’Emili i el de l’Oriol i la Roser, a Cal Tall de Conill, el 29 d’abril del 1998.

L’Elisenda ja ha fet 20 anys!

Per l’aniversari de l’Oriol i la Roser, l’abril del 2000.
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Arxiu Miquel & Gemma

La Roser es va graduar a la Facultat
de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, el 1999.
A continuació, per preparar el
MIR, va anar a Oviedo durant tot
el curs 1999-2000 i, en aprovar-lo, va
ser destinada a l’Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, per fer la residència durant cinc anys, abans de
començar a treballar com a metgessa,
especialista en cirurgia maxil·lofacial.

Diapositives Miquel & Gemma

La graduació de la Roser, el 30 de juny del 1999.

Vam anar a veure la Roser a Oviedo, on es preparava per al MIR, i vam pujar a Covadonga l’1 d’agost del 1999.
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Diapositives Miquel & Gemma

Visita a la Cova de l’Aragó de Talteüll, amb Berni Armstrong i Antoni Pons, el 31 de gener del 1999.

Diapositives Miquel & Gemma

En el marc de la
nostra relació amb
les excavacions de
l’Abric Romaní,
l’any 1999 vam
participar, amb la
Gemma, en dues
visites arqueològiques: a la Cova de
l’Aragó, a Talteüll
(Rosselló), i a Atapuerca (Burgos),
acompanyats, en
ambdós casos, per
Eudald Carbonell.
Visita a Atapuerca amb un grup d’amics, el dia 19 de juliol del 1999.
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Arxiu Miquel & Gemma

El 2002 es va graduar a la Universitat de Barcelona.

Diapositives Miquel & Gemma

L’Elisenda va anar a Anglaterra,
per aprendre anglès, els estius dels
anys 1994, 1995 i 1996, i hi va tornar
el del 2001. El 1997 va anar a
Califòrnia.
El 2002 es va graduar en Direcció
i Administració d’Empreses, a la
Universitat de Barcelona, i el 2005
en Sociologia, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Mentrestant, va estar un any
(2002-2003) a la Universitat de Warwick –Anglaterra– per fer-hi un
Erasmus.
I durant el 2011 va estar un trimestre a Xangai, en el marc d’un curs
de màster a l’IESE.

El 24 de setembre del 2002 vam dur l’Elisenda a Warwick (Anglaterra), per fer-hi un Erasmus.

427

Fotografia de Rosalina Bages

En el seu moment, la Gemma va iniciar un expedient per aconseguir un
canvi del cognom, Romañá per Romanyà. En el document oficial, d’autorització
del canvi, de data 27 d’octubre del 1987, per a ells, com és habitual, els accents
en català sembla que no existeixin. No s’adonen que entre Romaña i Romanyà sí
que hi ha «alteración fonética», d’acord amb el document oficial.
Des del 1998 també es va preocupar per tenir l’arbre genealògic de la branca
Romañá. Però no va ser fins al 2017, quan gràcies a la Montserrat Romanyà
Socoró –amb la participació indispensable de María José Folch Millán–, que va
poder conèixer que ambdues tenien un avantpassant comú, Ignasi Romañá Boris,
nat el 1814, que procedia de Piera, sis generacions abans d’elles.

Darrere d’aquesta fotografia, de l’1 de gener del 2002, la Gemma hi va deixar
escrit: «Després del dinar, destapant el regal dels tres fills: un anell molt fi,
suggerit per l’Oriol i triat per la Roser amb l’Elisenda, al Pons d’Igualada.
Va fer la foto la Rosalina, mentre els altres miraven, l’Emili i la Susana inclosos».
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Fotografia feta el 12 de juny del 2004

L’Oriol i la Roser es casen

Fotografia feta el 12 de juny del 2004

L’Oriol es va casar amb la Susana Pastor el dia 18 d’octubre del 2003 a Corella (Navarra). Tenen dos
fills: en David nascut, el 14 d’agost del 2006, i la Laura, nascuda el 7 de setembre del 2010.

La Roser es va casar amb en José Ángel López Baena el dia 9 de juliol del 2005 a Vilabertran (Alt
Empordà). Tenen tres fills: en Marc, nascut el 21 de juliol del 2007, la Maria, nascuda el dia 19 de
setembre del 2009, i l’Òscar, nascut el dia 18 de maig del 2012.
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ARRIBEN ELS NÉTS

Fotografia de l’Oriol

Fotografia de l’Oriol

En David

En David, per Nadal del 2006.

Arxiu Miquel & Gemma

Amb en David, el 2007.

El dia que vam tenir per primera vegada en David a casa, el 7 d’abril del 2007, amb 8 mesos.
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Fotografia de l’Oriol
Digitals Miquel

Fotografia de l’Oriol

La Gemma amb en David, el 2008.

La Gemma jugant amb en David, el 2008.
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Fotografia d’en José Ángel

Fotografia d’en José Ángel

En Marc

Amb en Marc, el dia 6 de setembre del 2007.

Digitals Miquel

La Gemma amb en Marc, el dia del bateig.

El dia de la festa major de Capellades del 2008.
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Digitals Miquel
Fotografia d’en José Ángel

Per la festa major de Capellades del 2008.

Per Setmana Santa del 2009.
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Fotografia d’en José Ángel

Fotografia d’en José Ángel

La Maria

Amb la Maria, el dia del bateig.

Fotografia de Rosalina Bages

Amb la Maria, el dia 30 d’octubre del 2009.

Amb la Maria, el dia 25 de setembre del 2010.
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Digitals Miquel

Fotografia d’en José Ángel

Amb la Maria, el dia 25 d’abril del 2011.

Fotografia de Rosalina Bages

Amb la Maria, el dia 29 d’agost del 2010.

Amb la Maria, en David i en Marc.
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Fotografia de l’Oriol

La Laura

Fotografia de l’Oriol

Els patges dels Reis de Capellades del 2011, quan la Laura quasi ja té quatre mesos.

L’àvia explica contes a la Laura i en David riu (3 de gener del 2015).
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Fotografia de l’Oriol

Fotografia de l’Oriol

La corona del tortell de Reis del 2015 és de la Laura.

Fotografia de l’Oriol

L’àvia ajuda la Laura a dibuixar, el dia 5-1-2015.

L’àvia vol donar macarrons a la Laura, el 5-1- 2017. La Laura el dia 9 de desembre del 2017, amb l’àvia.
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Digitals Miquel

Fotografia d’en José Ángel

L’Òscar

Amb l’Òscar, el 25 d’agost del 2013.

Digitals Miquel

Amb l’Òscar, l’1 d’agost del 2012.

L’Òscar mira l’àvia, però ella està distreta amb algú altre (24-8-2013).
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