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Pujol Palol, Miquel. Gemma: imprès a Romanyà / Valls: la carrera d’una dona
lluitadora, generosa i valenta. Capellades: Romanyà Valls, 2021. 652 p. ISBN
978-84-09-27139-9.
Un dels desitjables signes de normalitat quant al paper de les dones en la marxa
del món és que la història i la memòria col·lectiva es faci ressò de vides
remarcables i exemplars com la de Gemma Romanyà i Valls.
Qui hagi fet atenció als crèdits dels llibres que es publiquen a casa nostra s’haurà
fixat que molts han estat impresos en una impremta de renom com és Romanyà /
Valls, un segell de qualitat. Gemma Romanyà i Valls, traspassada el dia 5 de març
de 2018, dirigia amb una gran professionalitat aquesta impremta de prestigi.
Gemma, publicat i imprès a Romanyà / Valls, és un llibre deutor de l’estima i admiració de Miquel Pujol
Palol, el seu marit i company de vida, per «la carrera d’una dona lluitadora, generosa i valenta». En efecte:
Miquel Pujol Palol ha recopilat en diversos capítols una trajectòria vital i professional de gran qualitat
humana, començant per la narració del «Comiat», amb les emotives intervencions dels assistents, les
expressions de dol i el ressò que de la mort de l’empresària anoienca se’n va fer la premsa. Gemma
Romanyà s’havia fet càrrec de l’empresa familiar l’any 1973. Tota una vida, doncs, al capdavant d’una
empresa que ella va engrandir i modernitzar convertint Romanyà / Valls en una de les més rellevants
empreses dels sector de les arts gràfiques especialitzada en la impressió i enquadernació de llibres.
Darrere d’una professional de rang com Gemma Romanyà i Valls hi ha la dona i una mare i àvia de
família. Miquel Pujol Palol documenta la figura polièdrica de Gemma Romanyà i Valls per escrit i amb
imatges que en donen fe en els capítols: «Infantesa i adolescència», «Les estades a l’estranger» (on la
Gemma va estudiar idiomes), «Els primers anys junts», «La impremta», «La família», «Viatges», «Paper
de Música» (una iniciativa cultural de la qual la Gemma era impulsora i mecenes) i, finalment, «La
malaltia», un capítol que valia la pena consignar perquè en les ànimes coratjoses hi convergeixen amb la
mateixa profunditat espiritual tant la vida, com la malaltia i la mort, sovint rubricant el mateix tarannà lúcid i
valent que s’ha tingut en vida.

Gemma és més que un àlbum de família o de trajectòria professional o d’impulsora d’activitats culturals:
es tracta d’una publicació que, trenant tots aquests aspectes de la personalitat de Gemma Romanyà i
Valls, ofereix el retrat d’una dona emprenedora i, per tant, moderna en el seu temps. Gran viatgera abans i
després de prendre les regnes de l’empresa a la mort del seu germà Joan, sempre va guardar les arrels
de la terra que la va veure néixer, com queda palès en la petja familiar, amical i social que a la seva mort
va deixar en el seu entorn. De conviccions fermes respecte de la necessitat del conreu de la cultura, en
una entrevista que se li va fer per la festa de Sant Jordi de l’any 2016, la impressora nascuda a
Capellades el dia 29 de setembre de 1945 va dir: «Si es perd l’hàbit de llegir, tindreu una societat més
pobra humanament i intel·lectualment». Sens dubte.
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