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Gent de Romanyà

Totes les cases expliquen històries, i la gent 
que hi viu, encara més. Només cal fixar-se en 
les persones, les seves expressions i la seva 
manera de viure per descobrir la personali-

tat d’un poble. A Romanyà de la Selva tenim orígens 
i costums molt diferents, però tots compartim una 
cosa: l’amor pel nostre poble. Per viure aquí s’ha de 
ser d’una pasta especial, i deu ser per això que ens 
entenem, a la nostra manera.
 1. Els Negre sempre ens expliquen que quan van 
arribar al poble eren els més joves, i ara s’han fet 
els més savis. Les hores de claror les dediquen a 
arreglar el jardí i a cuidar les plantes, i si passes 
per davant de casa seva, sempre tenen un somriure 
per oferir.
 2. De Dinamarca a Romanyà, passant per Holanda. 
Una família que gaudeix de l’entorn i del temps que 

passen junts, essent molt conscients de la sort que 
tenen de viure aquí.
 3. En Xavi té cops amagats: és professor d’arts mar-
cials. Ha voltat per tot el món abans de venir a viure a 
Romanyà. Si de tots els llocs ha triat aquest, deu ser 
per alguna cosa, no? Al seu costat hi jau la Maima, un 
pastor belga malinois que està sempre ben alerta.
 4. En Johnny i la Jo, danès ell i anglesa ella, es ca-
racteritzen per la seva immensa hospitalitat, i fan una 
vida molt tranquil·la. Els encanta preparar sopars per 
a molta gent i fer que els convidats se sentin com a 
casa. Com han vingut a parar aquí? Encara no ho sa-
bem.
 5. Una mare que pot amb tot. La Laura i els seus 
fills Pau i Lua, amb el seu gos, el seu gat i una de les 
seves gallines, ens mostren l’enorme amor que sen-
ten pels animals.
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>> 1. Els Negre, a mig arreglar el jardí, amb el rasclet i les tisores de podar. >> 2. La Virginia, en Hans, les seves filles i els seus dos gossos. 
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 6. Una surfista vivint a Romanyà? Doncs sí, la Núria 
és una noia de mar i muntanya. Tot i que fa poc que viu 
aquí, ja ha fet que casa seva sigui casa de tots. Viu sola 
amb les seves dues gatetes, i no té por de res.
 7. Els Mearns, una família que es dedica a omplir la 
seva vida d’aventures. Fa molt poc que van arribar a 
Romanyà, des d’Anglaterra, i cada vegada estan més 
enamorats d’aquest poble.
 8. En Dani i la Paula, amb el seu gat i el nou mem-
bre de la família, en Blau, un cadell de brac molt tra-
pella. Junts, viuen en una de les cases més boniques 
del poble. 
 9. Tenim la gran sort de tenir la família ben a prop: 
l’Eva, en Ferran i les seves filles Júlia i Jana, dues ne-
nes més llestes que la fam.
 10. Diuen que els gossos s’assemblen als seus 
amos, i en aquest cas és realment així. En Marc i en 

Kai tenen el mateix caràcter: tranquil·lots, però si els 
treus de polleguera, t’ensenyen les dents.
 11. En Toni i la Berta van comprar casa seva fa 
anys i n’estan enamorats com el primer dia. Tots dos 
són químics i els encanta compartir l’entorn amb els 
amics i la família.
 12. La família més maca que he conegut en molt de 
temps. En Bernat i la Jana són nens tímids, al principi, 
però quan perden la vergonya són la bomba. Al costat, 
el seu pare, l’Albert, sempre somrient, i la seva mare, 
la Vero, que sempre té bones paraules per dir-te quan 
més ho necessites.
 I ara que ja els coneixeu tots, vull agrair als veïns 
que han participat en aquest reportatge que, malgrat 
el fred i el sol als ulls, m’hagin obert les portes de 
casa seva i m’hagin regalat el seu temps, la seva mi-
rada i el seu somriure.

>> 3. En Xavi i la Maima, en guàrdia. >> 4. En Johnny i la Jo ens mostren la seva afició per les plantes aromàtiques.
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>> 5. La Laura, en Pau i la Lua, amb la família al complet. 
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>> 6. La Núria i la seva taula de surf. 

>> 8. La Paula, en Dani i companyia. 

>> 7. Els Mearns, entre aventura i aventura. 

>> 9. La Júlia, l’Eva, en Ferran i la Jana, veïns i família. 
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>> 10. En Marc i en Kai al sol. 

>> 11. La Berta i en Toni al porxo, abans de dinar.
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>> 12. La Vero, la Jana, en Bernat i l’Albert, entre gallines i hortalisses. 


