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Pròleg 5

pRòLeG

amb goig he acceptat fer el pròleg d’aquest llibre d’en Josep Go-
mis. pels molts anys de col·laboració que hi he tingut, molt positiva, 
pels valors sòlids i profunds que té i per la vocació que sempre ha 
tingut de servei a la gent. a la gent en general, i a la gent a través del 
servei públic.

Hi ha moltes anècdotes en aquest llibre que confirmen tot això. 
N’agafo una al vol. Per exemple, la que explica com es va involucrar 
en l’activitat a favor dels discapacitats. Li proposen i diu: “Vaig ac-
ceptar de seguida.” I hi ha fet molt bona feina, que ell agraeix, perquè 
“mai he fet una feina que m’hagi donat tant de retorn i pau interior 
com la de sentir-me útil a aquesta gent”.

es nota que en Gomis contempla la gent no com a números, sinó 
com a persones de carn i ossos. amb tendresa.

però si passem ja més al Gomis públic, cal recordar que ell, com 
tants catalans, va viure una llarga etapa del nostre país i de la nostra 
societat difícil i contradictòria. una llarga etapa que no ha estat fàcil 
de transitar d’una manera activa sense malmetre els propis principis i 
les pròpies fidelitats. potser en Gomis ho va aconseguir, i ho ha acon-
seguit fins ara, perquè va fer sempre cas del consell del seu convilatà 
Josep M. poblet, que, des de l’autoritat moral que li conferia la seva 
fidelitat als seus ideals nacionalistes, democràtics i socials, i amb el 
to un pèl paternal que li permetia l’edat, li va dir: “xiquet, tu sigues 
sempre fidel a la llengua i a la terra.” i podria haver afegit a la gent. i 
en Gomis ho ha estat. i el cert és que tothom li ho ha reconegut.

És bonic, això.
una fidelitat i una eficàcia demostrades abans que res des de Mont-

blanc mateix i des de la Conca.
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Jordi Pujol6

amb visió de conjunt. És a dir, amb una actuació que va anar des 
de l’economia fins al patrimoni artístic, des de la vinya fins a la indús-
tria. Quants cops no hem parlat de la indigència en què havia caigut 
l’església de sant Francesc de Montblanc? i amb quina satisfacció em 
va dir un dia que ja s’havia restaurat.

en Gomis va ser sempre sensible al que podríem dir la conjunció 
de gent i territori. i de progrés econòmic i benestar social i humà. per 
això de seguida que va poder —és a dir, de seguida que va disposar 
d’eines de treball adequades— va mirar d’impulsar la implantació 
d’indústries a Montblanc i a la Conca. sense menystenir la riquesa i, 
fins i tot, la tradició que representa la vinya per a la comarca, però 
convençut que també calia indústria si es volia que la Conca tingués 
un ritme de creixement del producte econòmic i del benestar social 
que no la deixés enrere respecte a altres territoris catalans. O bé, quan 
va ser president de la diputació va tenir la visió que, en el tema de 
les centrals nuclears, el que calia, més que perpetuar-se en la protesta, 
era pactar una solució, la del cànon energètic, que ajudés a impul-
sar el creixement i el benestar de les comarques de l’Ebre. I va tenir 
prou traça en un moment d’excitació, perquè s’acceptés la proposta i 
s’apliqués amb bons resultats i benefici per al territori.

Com a conseller de Governació —i d’això en puc parlar amb es-
pecial coneixement— va tenir una actuació seriosa i competent. Cal 
recordar que a l’època del seu mandat hi hagué unes situacions molt 
difícils. d’aquelles que fàcilment susciten crítiques contra els polítics 
que s’hi han d’enfrontar, entre altres el final de terra Lliure, i algu-
nes actuacions d’eta a Catalunya. una d’especialment dramàtica, 
l’atemptat contra la caserna de Vic. però també en temes diguem-ne 
més normals, però complicats, com la segregació de salou, que va po-
sar en perill tota la inversió de port aventura i que va requerir molta 
mà esquerra per part de persones coneixedores del territori i de la gent 
involucrada. o bé les campanyes contra els projectes d’abocadors 
arreu de Catalunya. projectes del tot necessaris, però que d’entrada 
varen provocar rebuig en més d’un cas. i concretament un d’aquests 
casos difícils es va donar a la seva comarca, la Conca de Barberà. per 
a ell va ser un moment personalment molt difícil, que va viure amb 
serenitat i dignitat.

Pel coneixement directe que en tinc i per la importància que en un 
moment donat allò va tenir en el projecte polític català i espanyol que 
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Pròleg 7

des de la Generalitat vàrem mirar d’impulsar, crec que cal subratllar 
la bona feina que en Gomis va fer com a delegat de la Generalitat a 
Madrid. Una feina molt ben feta que en Gomis explica bé en el llibre, 
des de la llibreria Blanquerna fins a les classes de català, les exposici-
ons, etc., i sobretot el teixit de contactes polítics, econòmics, culturals 
i personals. No cal entrar en el detall en aquest pròleg. Només vull fer 
notar que això es va fer en un moment àlgid de l’esforç que durant les 
darreres dècades s’ha fet des de Catalunya d’explicació de la nostra 
realitat com a país, llengua, cultura i projecte polític en la doble visió 
catalana i espanyola. allò que se n’ha dit una acció de pedagogia a 
fons feta amb esperit d’entesa, de col·laboració i de projecte comú. És 
l’època de les campanyes “Catalunya, avui” i “Catalunya, tierra de 
acogida”. i de la institució dels premis Blanquerna.

La llista de guardonats amb aquest premi ja és prou indicativa. 
el primer que es va concedir l’any 1993 fou a Lázaro Carreter, en la 
seva condició de director de la Real academia española de la Lengua 
que, en opinió del jurat, defensava el reconeixement ple de les diver-
ses llengües espanyoles. el següent fou adolfo suárez, com a referent 
d’un període en què semblava que la història d’espanya s’orientava 
cap a un model de concòrdia i de projecte realment respectuós amb 
el que se n’havia dit “las regiones y nacionalidades” d’espanya. i 
varen seguir l’octavio paz, en Ruiz-Giménez, en Miguel Herrero de 
Miñón, la Residencia de estudiantes, l’historiador Javier tusell, el 
pare José María Martín Patiño. Les explicacions del perquè de cadas-
cun d’aquests premis vénen a ser un argumentari del que fou durant 
algunes dècades un gran i sostingut esforç, per part de Catalunya, 
d’explicació, d’acostament i de projecte comú. En Gomis —i no no-
més com a delegat de la Generalitat— hi va contribuir amb convicció, 
tenacitat i bona fe durant molts i molts anys. Ho vàrem treballar 
junts. ara personalment ho contemplo com un esforç fallit. però no 
per culpa d’en Gomis, ben al contrari.

en canvi, el conjunt de la seva feina roman com a molt positiu. 
a Montblanc, a la Conca, a les comarques 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.
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Jordi Pujol8

però les gràcies més valuoses no són les que li pugui donar jo, sinó 
les que li dóna la gent. tota la gent que el tracta, i molt especialment la 
de Montblanc. Fa poc hi vaig ser amb motiu de les Festes Medievals. 
I amb l’alcalde i un bon seguit de gent vàrem anar a veure el complex 
esportiu que a l’època d’en Gomis com a alcalde s’hi va fer als afores. 
Jo no sabia que li havien posat el nom Josep Gomis. No em va sor-
prendre, però la contemplació d’aquella inscripció, i la manera com 
els montblanquins de tot color i condició el saludaren i l’emoció que 
en Gomis no va poder contenir del tot, em varen confirmar que en 
tot moment havia fet cas, i que li ho reconeixien, del que li havia dit 
en Josep M. poblet: “xiquet, tu sigues sempre fidel a la llengua i a la 
terra.” Amb l’afegit del mateix Gomis: “i a la meva gent.”

Jordi Pujol i Soley
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La solitud del despatx 13

La soLitud deL despatx

el dia que vaig prendre possessió del càrrec d’alcalde de Mont-
blanc va ser molt especial. a l’acte hi eren tots els regidors de l’ajun-
tament, el que podíem considerar totes les forces vives de la vila i, 
a més, molta gent dels que manaven a tarragona. després de l’acte 
protocol·lari, vam inaugurar la nova seu de la Caixa Rural i, en tor-
nar a l’ajuntament, amb els regidors i el secretari de la Corporació 
vaig demanar a tothom que em deixessin sol al despatx. Recordo 
molt bé aquell moment, les reflexions que em van venir. I, amb 
29 anys, els pensaments que em van venir em van servir per fer un 
recorregut per tot el que havia viscut fins aquell dia. eren pensaments 
que se succeïen com un llamp: el pare, que va morir quan jo tenia cinc 
anys, i de qui gairebé només recordava la seva figura davant el piano 
amb la seva banda de jazz, i el dia de la seva mort. La malaltia de la 
mare, els dos anys llargs internats als escolapis de Jaca, amb l’habi-
tació comunitària buida les nits dels dissabtes i els diumenges quan 
els companys anaven tots a casa, excepte jo… Vaig recordar també 
aquella finestra dels escolapis, des d’on observava com passejaven les 
famílies, que em feien créixer l’enyorança de la mare i dels avis que 
no veia, i de Montblanc. podria semblar, vist avui, que tot allò era 
com un calvari, però amb el temps vaig adonar-me que aquesta etapa 
m’havia fet fort i m’havia ajudat a entendre els problemes de la gent 
i els efectes de la solitud.

també em va passar pel cap el retorn a Montblanc, i la beca que 
em va concedir l’Ajuntament per poder estudiar el Batxillerat, quan 
n’era alcalde Josep Maria Abelló. Érem pocs alumnes —cinc o sis— i 
vam tenir uns grans mestres, eladi Homs i la seva esposa, elvira Zim-
mer (avis del qui va ser conseller d’economia en el Govern de Jordi 
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Josep Gomis14

pujol, Francesc Homs), que van poder dedicar-se molt intensament a 
nosaltres. També vaig recordar l’últim curs del Batxillerat a Reus, 
a l’acadèmia de la senyora pujol, i altres episodis, fins arribar a la il-
lusió del primer sou que vaig obtenir quan feia de mestre a Figuerola 
del Camp, amb 19 anys. i, de nou, a Montblanc, l’etapa de mestre al 
col·legi de la Mercè, dirigit aleshores per mossèn Joan Martí i alanis, 
el qui al cap dels anys va ser bisbe d’urgell. també vaig recordar 
l’anada a Alemanya, que va ser una experiència molt enriquidora. 

tot aquest recorregut em va venir al cap durant aquella estona de 
solitud al despatx d’alcalde. “Has arribat fins aquí”, vaig pensar, “i 
ara has de tenir clar què has de fer per Montblanc”. Vaig agafar un 
paper i vaig anotar quatre frases que marcaven les principals necessi-
tats que aleshores tenia la vila: calia buscar indústries que s’instal·lessin 
a Montblanc per frenar el constant degoteig de gent que marxava del 
poble; calia treballar per a la recuperació del patrimoni artístic i his-
tòric que, tot i haver estat declarat ja com a conjunt historicoartístic, 
estava en condicions molt precàries; calia resoldre dèficits d’infraes-
tructura importants com garantir el subministrament d’aigua a tot el 
poble. i calia una altra cosa important, i no material, que era la que 
més em preocupava: calia superar les ferides i els forts recels que en-
cara quedaven de la Guerra Civil, trencar la dinàmica dels vencedors 
i dels vençuts, per poder fer un poble on es pogués conviure amb nor-
malitat. Calia trencar això per poder ser l’alcalde de tothom, sense 
que les diferències ideològiques fessin estralls. 

aquests eren els objectius que vaig tenir clars aquell vespre del 
2 de març de 1964 en sortir del despatx i tornar cap a casa. L’ende-
mà, calia començar a treballar.
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La solitud del despatx 15

eNs pReseNteM a L’aJuNtaMeNt?

el camí que em va portar a accedir a l’alcaldia no va ser molt llarg. 
L’any 1960, a Montblanc, com en tants pobles i viles del país, els joves 
ens agrupàvem els uns a redós del Frente de Juventudes, i els altres 
a acció Catòlica. el meu espai era el d’acció Catòlica, i vaig arribar a 
ser president local de la seva secció juvenil. de fet, el primer càrrec 
polític que vaig tenir va ser el de president comarcal de les Joventuts 
Carlistes. el cas és que, emparats per acció Catòlica, vam fer moltes 
coses: teníem coral, fèiem teatre, representàvem els pastorets cada 
any per Nadal (durant 25 anys vaig fer el paper de satanàs en la ver-
sió de Folch i torres!)… eren anys amb molta activitat: un diumenge 
qualsevol, al matí cantàvem a la coral de l’església o tocava l’orgue 
durant la missa, després anàvem a jugar a futbol amb l’equip local de 
Mehal·la (el nom li va posar el vicari d’acció Catòlica, que en aquell 
moment llegia un llibre sobre Àfrica) i, a la tarda, fèiem teatre. tení-
em temps per a tot.

Juntament amb un gran amic meu, el doctor enric sánchez-Cid, 
ens vam interessar molt pel cinema, fins al punt que vam fer la que 
probablement va ser la primera pel·lícula parlada de cinema amateur 
a tot Catalunya. a més, organitzàvem sessions de cinefòrum. el cas 
és que en un moment que ens calien diners per poder continuar amb 
aquesta activitat, vam decidir anar a l’ajuntament per demanar ajut 
econòmic. La resposta, segurament per manca de recursos, va ser ne-
gativa. ens van dir que no, que si volíem fer cinefòrum ens l’havíem 
de pagar. Érem joves i ens va costar molt d’acceptar. Vam quedar 
perplexos i dolguts i la nostra reacció va ser proposar-nos entrar a 
l’ajuntament. tocava renovar una part de l’ajuntament, vam parlar 
amb l’alcalde… “Ens presentem a l’Ajuntament?”, vam dir-nos. I així 
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Josep Gomis16

ho vam fer, i vam ser nomenats tenint jo 26 anys i en sánchez-Cid uns 
29, el 5 de febrer de 1961. podem dir, doncs, que vam ser regidors a 
conseqüència d’un estirabot.

un cop a l’ajuntament, a mi em van encarregar ser regidor de 
Cultura. ens vam trobar un ajuntament amb molt bona gent, i amb 
nosaltres amb moltes ganes de fer coses. podem dir que era l’ajunta-
ment d’un poble que era trist, molt trist. ens vam trobar una corpo-
ració en la que vèiem que podíem aportar idees per canviar les coses, 
un ajuntament que ja havia renovat l’anterior alcalde, Jaume Bordell, 
persona de grans qualitats, però, és clar, molt condicionat per la situ-
ació política i per l’economia de l’època.

Malgrat això, nosaltres estàvem carregats d’il·lusions, plens de ga-
nes de canviar-ho tot. després vaig adonar-me que potser no teníem 
prou ben apamat el nostre propi entorn, d’engrescats com estàvem. 
Érem joves.

Sigui com sigui, així vam estar durant més de tres anys. Fins que 
un dia, al febrer de 1964, l’aleshores ministre d’Informació i Turisme, 
Manuel Fraga iribarne, va voler visitar, d’improvís, Montblanc.
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“este MuCHaCHo seRía uN BueN aLCaLde”

El 28 de gener de 1964, l’aleshores ministre d’Informació i Turisme, 
Manuel Fraga iribarne, tenia previst visitar tarragona i el Monestir 
de poblet. era una visita a dos dels principals atractius turístics de la 
província. L’ajuntament va rebre una trucada del Govern Civil, atesa 
pel secretari de la Corporació, per comunicar que el ministre volia 
visitar Montblanc en la seva ruta cap a poblet. aquell dia l’alcalde no 
hi era, i el secretari em va demanar a mi que acompanyés el visitant 
per fer-li conèixer el patrimoni artístic de la vila. I jo, encantat… 

el vaig acompanyar a sant Miquel, a la plaça, vam tombar pel 
carrer dels Jueus, la muralla… i un cop a l’església de santa Maria, 
Manuel Fraga es va fixar en l’orgue, del qual va remarcar-ne la seva 
bellesa. en la conversa, un dels qui ens acompanyava va comentar 
que quina llàstima que en aquell moment no hi fos el sr. eusebi, que 
aleshores era l’organista oficial del temple, i afegí:

 —Si vol, el senyor Gomis també el pot tocar.
i, efectivament, em vaig posar davant els teclats i vaig interpretar 

alguna peça que permetés al ministre copsar la sonoritat de l’instru-
ment. 

Vaig baixar de l’orgue i em vaig dirigir a la comitiva que contem-
plava santa Maria. en acostar-me altre cop al ministre, vaig poder 
escoltar com li deia al governador civil, aleshores Rafael Fernández 
Martínez:

—Este muchacho sería un buen alcalde.
És clar que em va agradar escoltar aquest comentari, però en aquell 

moment jo no li vaig donar més importància. La visita es va acabar i 
Fraga va marxar de Montblanc.
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el cas és que l’endemà em van trucar del Govern Civil i em van 
demanar que m’hi presentés, perquè el governador volia parlar amb 
mi. Vaig anar cap a Tarragona i, un cop al despatx del governador, 
Rafael Fernández em va preguntar, ras i curt, si volia ser alcalde de 
Montblanc.

La veritat és que no m’ho vaig pensar dues vegades. Vaig respondre 
afirmativament, ple de goig i amb el convenciment que, no sabia en-
cara com, podria fer grans coses per Montblanc. Va anar tot molt de 
pressa, fins al punt que el 2 de març —era dilluns—, poques setmanes 
després de l’escena amb Manuel Fraga, prenia possessió oficialment i 
davant de tota la Corporació, com a alcalde de Montblanc.

Les coses van anar així, i encara avui trobo insòlita l’escena de l’or-
gue. És evident que el governador, amb qui mantenia bona relació, ja 
es devia haver fixat en mi. Però la successió dels fets va ser aquesta. 
puc dir, per tant, que vaig ser alcalde per saber tocar l’orgue. un altre 
cop, la música que em va ensenyar el pare. o, qui sap, els capricis del 
calendari, ja que jo havia nascut el 22 de novembre de l’any 1934, el 
dia de santa Cecília, patrona de la música. 

La solitud del despatx.indd   18 3/12/12   11:53:06



La solitud del despatx 19

uNa CaRta

el 2 de març, doncs, prenia possessió com a alcalde de Montblanc. 
i l’endemà, entre d’altres, rebia una carta d’una de les persones que 
més he estimat. era de l’escriptor Josep Maria poblet, fill de Mont-
blanc i polític d’esquerra Republicana de Catalunya, amb qui havia 
contactat des de feia temps. Havia estat molt actiu durant la Repú-
blica, i va haver de marxar a l’exili, a França, a Cuba i a Mèxic. 
Havia tornat a Barcelona, on va escriure teatre. Va morir el 1980, 
pocs mesos després d’haver recuperat les nostres institucions, i amb 
la satisfacció d’haver presidit la mesa d’edat de l’acte de constitució 
del primer parlament de Catalunya. 

La carta, plena de paraules d’ànims i encoratjament, tenia un afe-
git: “sigues fidel sempre a la terra on has nascut i a la llengua apresa 
dels llavis de la mare.” els qui més m’han seguit hauran observat que 
aquesta ha estat una frase que he pronunciat en moltes ocasions en 
les meves intervencions públiques.

La carta, a més, incloïa la reproducció d’un escrit del diari La Publi-
cidad, del 24 de setembre de 1915, en el qual es reflexionava sobre 
la duresa de les crítiques que havien rebut el polític pi i Margall i el 
també polític i filòsof Nicolás salmerón. els havien dit de tot men-
tre havien estat actius. L’article explicava com, uns anys després de 
la seva mort, els mateixos que els havien tractat sense pietat, amb 
l’insult i la desqualificació com a element central dels arguments con-
traris, ara elogiaven la seva obra i la seva tasca. poblet em deia: “No 
t’envio aquest relat per amargar-te la il·lusió d’aquests moments. Ho 
faig, ben al contrari, perquè la història d’aquest relat t’ajudi a afron-
tar l’esdevenidor que actua amb honestedat i prescindeix, fins allà on 
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Josep Gomis20

puguis, de les opinions adverses i les crítiques destructores. És un mal 
que, dissortadament, tots els polítics hem de patir.” 

durant tota la meva activitat política, sovint vaig recordar aquella 
carta i aquell escrit, especialment en moments de desencís de la po-
lítica i dels polítics. Quan era jo qui rebia, em refugiava en aquelles 
paraules. i, per part meva, sempre he procurat no caure en el parany 
de la falta de respecte quan m’he referit a altres persones que es dedi-
caven a la tasca de la política.
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