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Per què un polític que va començar la seva activitat pública durant  
el franquisme va arribar a ser conseller del govern de la Generalitat  

amb Jordi Pujol? Per què en abandonar la seva activitat les valoracions 
per la seva tasca es traduïen en elogis, fins i tot dels qui volien  

treure legitimitat al seu passat? 

La solitud del despatx
Josep Gomis
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«El conjunt de la seva feina roman com a molt positiu. A Montblanc, a la Conca, a les comar-
ques del sud de Catalunya. I en el conjunt de Catalunya. Per tant, ara fa goig poder-li’n donar 
les gràcies. Pel que ha fet, i perquè malgrat el moment difícil i agre que vivim, ell, en Gomis, 
segueix fidel als seus ideals i decidit a continuar lluitant per ells. Repeteixo, gràcies.»

Del pròleg de Jordi Pujol

Josep Gomis va ser designat alcalde de Montblanc i procurador en Corts durant el franquis-
me, alcalde electe des del primer mandat municipal de la democràcia, president de la 
Diputació de Tarragona, diputat al Congrés, conseller de Governació de la Generalitat i dele-
gat del Govern de la Generalitat a Madrid en uns anys de gran intensitat política, entre altres 
coses. Ell mateix, en aquest llibre, fa una mirada enrere a tota aquesta trajectòria de manera 
que s’hi entreveuen tant les motivacions profundes que han presidit el llarg camí recorregut, 
com algunes de les anècdotes que ajuden a entendre tant la seva trajectòria com les dife-
rents etapes que ha viscut el país des dels anys seixanta ençà.

Tasta les primeres pàgines del llibre

Josep Gomis (Montblanc, 1934) va ser designat alcalde de Montblanc el 1964 i va ser a 
l’Ajuntament durant 25 anys. Va combinar aquesta responsabilitat amb la de diputat provin-
cial i procurador en Corts. El 1980 va ser elegit president de la Diputació de Tarragona, càrrec 
que va ocupar fins el 1988, i diputat a Corts per CiU durant les legislatures del 1982 i el 
1986. Durant tots aquests anys, combinava la tasca pública amb la seva feina en una enti- tat 
bancària, fins que Jordi Pujol el va nomenar conseller de Governació de la Generalitat el 
1988, càrrec que va ocupar fins al 1992. Entre el 1993 i el 2002 va exercir com a delegat del 
govern de la Generalitat a Madrid. A la tornada, va presidir el Consell Social de la Universitat 
Rovira i Virgili i, ara, presideix la Fundació Onada, dedicada a donar suport a persones amb 
discapacitats, i també presideix el Patronat del Museu Arxiu de Montblanc, el seu poble, del 
qual en va ser nomenat fill predilecte el 1996.

Francesc Domènech (Valls, 1963) és periodista. Va iniciar la seva activitat al setmanari El 
Pati, de Valls, i ha estat cap dels serveis informatius de Ràdio Reus (Cadena SER) en diverses 
etapes, director del setmanari La Veu de Reus, sotsdirector de l’edició de Tarragona de Nou 
Diari, director de Canal Reus TV durant nou anys i, ara, director de NW La Revista de Reus, 
publicació engegada per un grup de cinc periodistes el mes de gener de 2012. Ha col·laborat 
en diversos mitjans de comunicació (La Vanguardia, El Perió dico, El Punt Avui...) i ara partici-
pa periòdicament al programa L’Oracle, dirigit per Xavier Graset a Catalunya Ràdio. Ha presi-
dit la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i és professor associat 
de l’assignatura de Gèneres Informatius al departament d’Estudis de Comunicació de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.
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