
Avui ha mort la Gemma Martín Sirarols. La Gemma era del 56, una bona collita, i era el millor dels 

seus fruits. Els anys 2010 i el 2011 els ha viscut amb el coratge i les ganes de viure de qui té una 

força interior que ningú pot aturar, acompanyada del Benet i del Marc, i de les tribus dels Martín i 

dels Cases, incansables, actius, propers, estretament lligats per l’estimació. Els ha viscut amb les 

dificultats del cas, sense perdre durant molt temps aquella màgia del seu somriure. 

Ha mort la Gemma, jove, vital, apassionada darrerament pels seus estudis d’Enologia a Tarragona, 

amb una capacitat vital tan gran que tot el que ha passat sembla, simplement, un malson. No volia 

que la nomenéssim Presidenta d’honor de la Fundació, com vam fer malgrat tot, perquè sempre 

rebutjava qualsevol mostra de vanitat i ho feia amb una sinceritat difícil de trobar, una de les seves 

virtuts, al costat de l’honradesa, de l’austeritat i d’una certa impertorbabilitat, que la feien 

excepcional. 

A la història petita de la Fundació, del Moviment Laic i Progressista i de les seves entitats, de 

l’Escola Lliure El Sol, en particular, de l’escoltisme internacional, del Centre Europeu de la Joventut, 

del Congrés de Barcelona de 1985, durant l’Any Internacional de la Joventut, i d’altres projectes i 

aventures al servei del progrés de la humanitat, la Gemma tindrà per sempre el paper gran que ha 

jugat amb discreció i eficàcia. Alumna del Liceu Francès, entre els militants del lliure pensament i de 

la laïcitat és ja el referent indiscutible del nostre combat des de la coherència indestructible de la 

seva pròpia vida. El seu cor bategava a l’esquerra, sense cap dogmatisme, amb el desig 

irrenunciable de trencar les barreres que mantenen sovint presoners als éssers humans (la 

ignorància, la misèria, la malaltia, la intolerància). 

La capella ardent serà demà dijous a partir de les 12 hores al Tanatori de Sant Gervasi (C/Carles 

Riba 10-12) i la cerimònia de comiat, divendres 25 de novembre de 2011, a les 10:30 hores 

puntualment, també al Tanatori de Sant Gervasi.  

Compleixo el deure dolorós de comunicar-te que la Gemma Martín ha mort, però que tots 

compartirem sempre el seu record.  
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Barcelona, 23 de novembre de 2011 


