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CÒMIC XAVIER ROCA

Carles Romeu fa memòria
’humor no s’ha de deixar en
mans dels graciosos; l’ha de fer
gent seriosa.” Aquesta és una de

les nombroses perles que l’humorista gràfic
Carles Romeu va deixar anar a Jaume Vidal i
a un servidor en una entrevista feta l’any
passat a casa seva amb motiu de la concessió
del premi Gat Perich. Recentment despatxat
del diari on havia col·laborat durant molts
anys i amb un delicat estat de salut, Romeu
es mostrava escèptic respecte a l’estat del pe-
riodisme i l’humor gràfic, nostàlgic i lúcid al
mateix temps.

El mateix to –entre la tendresa i la ironia,
sense pèls a la llengua, amb l’aplom de qui ja
està una mica de tornada de tot– és el que
mostra Romeu en les seves memòries en

“L format de novel·la gràfica que ara acaba de
publicar Astiberri.

Història viva de l’humor gràfic –i no no-
més gràfic, ha estat guionista de programes
de televisió com Filiprim– fet a Catalunya i a
Espanya des del tardofranquisme fins a l’ac-
tualitat, Romeu repassa la seva biografia des
de la infantesa fins ara mateix, en un relat di-
vertit, viu i, sobretot, descarnadament sin-
cer; un relat que constitueix, també, un im-
pagable recorregut de primera mà pel món
dels mitjans de comunicació dels temps con-
vulsos i apassionants de la Transició. I és que
no debades Carles Romeu va ser un dels fun-
dadors d’El Jueves i ha estat associat a publi-
cacions com Por Favor, Fotogramas, Interviú
i El Papus. ❋
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lisenda Albertí (Barcelona,
1960), compagina les tas-
ques d’editora amb les

d’historiadora. El 2004 va publicar
Barcelona, perill de bombardeig!
Barcelona sota les bombes, que recu-
perava documentació dispersa re-
collida pel seu pare, Santiago Al-
bertí. S’ha especialitzat en narrar
històries de dones barcelonines i
catalanes de l’edat mitjana, com
Dames, reines, abadesses (2007) i
Dones de Barcelona (2011).

Ara presenta Catalanes medie-
vals, vint-i-quatre històries femeni-
nes de l’edat mitjana. És un esplèn-
did i entretingut llibre sobre diver-
ses dones que no van voler ser no-
més simples espectadores de la his-
tòria, fins i tot algunes van conver-
tir-se en protagonistes, malgrat
viure en un món completament
contrari a la condició femenina.
Elisenda Albertí descriu amb tot
detall no solament la vida d’aques-
tes dones, sinó també l’època en
què van viure, un temps marcat per
la confrontació, l’obscuritat, les guerres i les
misèries.

Dones de tot llinatge
L’autora ha escollit tota mena de dones: pa-
geses, abadesses, bruixes, propietàries, aris-
tòcrates, escriptores... A través de les pàgines
del llibre veurem com es van bellugar en un
món dominat per l’home. La valentia de les
dones descrita per Albertí és sense dubte el
gran valor que aporten a la societat del seu
temps. Cada història ens trasllada a un espai
diferent, però en el fons comú, és la lluita de
la dona per recuperar la seva condició huma-
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na. Així, podem veure com aquestes dones
són heroïnes que participen en la vida social i
econòmica de les terres catalanes. Amb el seu
gran esforç les veurem mantenir la llar, parti-
cipar en negocis, defensar la propietat o de-
fensar els seus drets. Fundaran monestirs,
hospitals, escoles, o promouran la construc-
ció de castells, ponts i camins. Algunes seran
al costat dels seus esposos en el moment dels
grans esdeveniments polítics: guerra, trac-
tats de pau o judicis sumaríssims.

Durant els dos darrers anys cada vegada
que sortia al balcó del meu pis i m’abocava a
la barana contemplava el Jardí Emma de Bar-

celona. El poc que podia saber d’aquest nom
de dona me’l deia una placa situada a l’entra-
da al recinte del parc. Ara, amb la lectura del
llibre d’Albertí he pogut esbrinar de qui es
tracta. Emma, nascuda l’any 882, era filla de
Guifré I el Pilós, fou l’abadessa del monestir
de Sant Joan de Ripoll. I com la història
d’aquesta dona emprenedora, Emma de Bar-
celona, Elisenda Albertí, narra vint-i-tres al-
tres històries de dones de vida exemplar que
val la pena conèixer perquè formen part de la
gran lluita femenina per recuperar el seus
drets i són també una part important de la
història de Catalunya. ❋
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