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Li hauria agradat ser a Verges 
per Sant Jordi, però l’editorial 
li havia programat una diada 
completíssima a Barcelona, on 
el seu llibre Marcel, mi hijo ex-
traordinario, va tenir un gran 
èxit.
Va ser una experiència increïble, i 
no sols per tota la gent que volia 
parlar una estoneta amb mi i que 
li signés el llibre, sinó també per 
l’interès i la complicitat dels autors 
de prestigi que signaven llibres al 
meu costat. Em va emocionar es-
pecialment l’actitud i la sensibilitat 
de Paul Preston, l’historiador, des-
prés d’interessar-se per Marcel... i 
de llegir-ne algunes pàgines.

Anna Maria
Vilanova i Pons

Unes setmanes abans del 
Dijous Sant trobem la Maria 
de can Bruno al carrer Ma-
jor amb el llibre de la seva 
filla acabat de sortir d’im-
premta. Amb tot l’orgull de 
mare ens el mostrava, però 
també ens va dir que hau-
ríem d’esperar fins a Sant 
Jordi per a poder-lo llegir. 
Com que l’Anna, la seva fi-
lla, sol venir al poble sem-
pre que hi ha vacances, les 
de Pasqua ens van semblar 
un moment adient per a fer-
la protagonista de la nostra 
Diàspora.

Anna, com va ser que decidis-
sis posar sobre paper la teva 
experiència vital i, sobretot, per 
explicar al món qui era aquest 
fill que va canviar tota la teva 
vida?
Jo vaig començar a escriure de 
molt joveneta tot el que m’anava 
passant. Quan vaig quedar emba-
rassada d’en Marcel, vaig continu-
ar fent-ho, com sempre, però el 
cop que suposa saber que tens un 
fill amb una deficiència greu fa que 
ho repensis tot una altra vegada. 

Primer costa d’acceptar que t’hagi 
passat a tu, després t’enamores 
d’aquest fill i finalment acabes 
aprenent tot de coses que sense 
ell mai no t’hauries plantejat. Qui 
ho havia de dir, en un principi, que 
per ell hauria après tant de la vida! 
Però, tornant a la pregunta, t’he de 
dir que quan ho vaig escriure no 
pensava pas en el format conven-
cional d’un llibre. El que volia era 
explicar les meves vivències i les 
meves emocions a la gent del meu 
entorn, a la gent que m’estimo, i 
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només un cop fet, aquest entorn 
meu em va fer veure la possibili-
tat d’editar-ho en forma de llibre 
per arribar a un públic més gran 
al qual potser també interessaria 
compartir les meves experiènci-
es. Per això també s’explica que 
el llibre hagi estat escrit en caste-
llà. Jo he viscut molts anys fora de 
Catalunya i encara hi visc. El cas-
tellà i el francès són per a mi les 
llengües de comunicació habitual 
amb aquests amics de qui parlava 
i, pensant en ells, vaig escollir el 
castellà per al llibre.

Efectivament, el castellà és la 
llengua vehicular de l’obra, però 
amb algunes concessions al ca-
talà i al francès quan es tracta 
de posar, negre sobre blanc, els 
moments més íntims en forma 
de poesia. Després d’aquests 
dies d’atabalament i projecció 
pública, li demanem si té nous 
projectes que la lliguin a escriu-
re.
No, no tinc cap projecte immedi-
at que em lligui al món editorial, 
però continuaré escrivint, perquè 
per a mi és una necessitat. Si això 
es traduirà en un futur en un altre 
llibre, en aquests moments no ho 
sé ni m’ho plantejo. 

Hem començat parlant amb 
l’Anna Maria Vilanova d’en Mar-
cel, el seu fill, i de Marcel..., el 
seu llibre; però la Diàspora és 
un espai que sempre intenta 
acostar-nos la persona amb qui 
parlem des de molts àmbits di-
ferents; per això portem la con-
versa cap a terrenys més habi-
tuals en les nostres entrevistes, 
i comencem per la vida familiar 
i els anys en ella era entre no-
saltres. 
Jo sóc filla de la Sala, a l’altra ban-
da de riu, encara que vaig néixer a 
Girona, i els meus avis eren de les 
Olives. El primer contacte amb Ver-
ges va ser a l’escola primària, on 
vaig estar dos anys, abans d’anar 
a les monges a Girona. Quan tenia 
quinze anys, els pares es van tras-

L’Anna en la formació de la cobla-orquestra SELVATANA

lladar a viure a Verges, que des de 
llavors ha passat a formar part del 
meu univers particular, juntament 
amb els poblets esmentats i tam-
bé amb Viladamat, per la família 
d’en Gaspar, el meu marit. Ja ho 
veieu, sóc una mica de pertot i, so-
bretot, em sento empordanesa. 
Com he dit, vaig estudiar també 
a les monges, a Girona, interna i 
externa, i no pas perquè els meus 
pares ho volguessin; però la veri-
tat és que no en tinc gaires bons 
records. Després vaig estudiar 
puericultura, també a Girona, i 
acabats els estudis vaig treballar 
quatre anys en una guarderia de 
Barcelona. Es va acabar la feina i 
vaig tornar a Girona, on d’una ma-
nera un xic casual la meva vida va 
fer un canvi de rumb dràstic en 
entrar a formar part de l’Orquestra 
Selvatana com a cantant.

Ens permetem 
tallar  l’expli-
cació de l’An-
na perquè ens 
detalli un xic 
més com va 
anar aquesta 
etapa musical 
professional 
que va durar 
set anys.
El comença-
ment va ser una 
mica casual. Jo 
feia temporada 
a la costa, de 

recepcionista, i a l’hotel hi actuava 
un duet de músics per als turistes. 
Jo, que sempre he estat arriada, 
els vaig insinuar que m’atreia el 
món de la música professional. De 
primer no em van fer cas, però al 
cap de poc temps ja em trobava 
embrancada en un projecte de 
formar un grup musical de quatre 
persones amb el duet esmentat i 
una altra noia, també com a can-
tant. Sigui dit que mai no vam arri-
bar a actuar.
Però un dia, a la sala de ball de la 
discoteca Boomerang, de Girona, 
vaig coincidir amb el bateria de 
l’Orquestra Janio Marti, que em va 
dir que buscaven una veu femeni-
na per a la temporada següent. 
Les converses no varen fructificar, 
però en Josep Roviras, en «Xivi», 
que se n’anava a tocar a la Selva-
tana, va dir al pare que l’orquestra 
volia una segona veu femenina 
i que em volien fer el que ara en 
diem una càsting, i aquella vegada 
sí que les coses van anar bé i vaig 
estar a l’orquestra durant set tem-
porades, fins que la vida familiar 
me’n va apartar. Es pot dir que la 
meva vida ha anat al revés del que 
és normal: vaig començar amb una 
gran orquestra i ara faig petits llo-
guers amb un grup de casaments 
i batejos. També estic en un grup 
que fem musicals. Es diu Music@
scène i som trenta-cinc (quinze 
musics, quinze actors-cantants i 
cinc ballarines), però ho fem per 
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L’Anna, en Gaspar, la Margarida i en Marcel
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amor a l’art, i és que, malgrat tot, 
l’escenari i les bambolines sempre 
m’han agradat.
Si no ho tinc mal entès, era 
l’època en què festejaves amb 
en Gaspar.
I tant! Quina paciència, pobre noi! 
I sort que no era gelós, perquè 
sempre estava envoltada de nois 
i amb vestuari extremat, mentre 
ell m’esperava que acabés l’actu-
ació. 

Però després has estat tu qui 
l’has seguit on l’ha portat la fei-
na...
Sí, un cop casats ens vam traslla-
dar a Barcelona, on vam viure nou 
anys. Després, ja treballant per 
una empresa francesa, vam tras-
lladar-nos a Madrid, on vam viure 
dos anys. És curiós que a Madrid 
vam decidir comprar-nos un pis i 
mai no vam tenir temps d’anar-hi a 
viure. Només vaig tenir temps de 
fer-hi la neteja abans d’estrenar-lo, 
però ens vam haver de traslladar 
a Montbonnot, prop de Grenoble, 
al Alps francesos, on encara avui 
residim.

Amb una vida tan 
atrafegada, no teniu 
intenció de canvi-
ar d’aires una altra 
vegada i tornar cap 
aquí?
La feina d’en Gaspar és 
la que mana, i si hem 
de canviar de ciutat 
ho farem, però estem 
molt bé a Montbonnot. 
Hi hem trobat un grup 
de gent fantàstica; jo 
també m’he integrat a 
la vida d’allà i ara treballo en una 
feina semblant a la que aquí faria 
un mestre de suport. Ajudo una 
persona disminuïda a integrar-se a 
un grup-classe, i si la feina m’ho 
permet ajudo també el mestre o la 
mestra amb la resta del grup. D’al-
tra banda, la meva filla Margarida 
sempre diu que li agradaria molt 
estudiar la carrera a Barcelona. A 
l’hivern, els pares d’en Gaspar hi 
viuen, i quan la Margarida, que ara 
té gairebé setze anys, hi va, sem-
pre torna encantada de l’ambient, 
les botigues i de tota la ciutat en 
general. A França hi està molt bé, 
hi té bons amics i s’hi mou com 

qualsevol altre, però 
Barcelona, ara, li té el 
cor robat. També li tira 
aquesta terra, l’Empor-
dà, perquè tant els avis 
materns com els pa-
terns en són, i ella és 
molt dels avis... I ens 
ha sortit perica; amb 
simpatia, però, pel Bar-

ça, ja que el seu pare n’és. 
 Així, doncs, el futur és tot incert. 
Ja ho veurem; de moment ens 
quedem als Alps...

JORDI ROCA I ROVIRA




