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0. Introducció  
 
Una dona compromesa amb sí mateixa i amb el seu voltant, amb un òptica molt 

àmplia, capaç de visualitzar els conflictes externs per fer denúncia pública del 

que ella considerava injust. Amb una ètica un tant kantiana, un sentit del deure 

inexorable i amb ideals fonamentats en el socialisme, l’igualitarisme i el 

feminisme. Amb la síntesi adequada de raó i observació, va mantenir-se com 

una figura estimada entre els qui van tenir la sort de llegir-la o escoltar-la en vida. 

Rigorosa i professional, va atrevir-se a dir allò que d’altres no, va consolidar el 

periodisme crític i amb fi social, el qual va ser la seva arma, junt amb la seva 

literatura, per tractar de donar el seu punt de vista sobre el món, donant especial 

rellevància als damnificats de la iniquitat. Així va ésser Montserrat Roig i 

Fransitorra, una dona Sense por a les paraules.  

 

Aquest treball d’investigació tracta de fer entendre al lector l’ambigüitat i les 

complexions de la figura de Roig, però sobretot tracta de demostrar la presència 

d’una memòria històrica col·lectiva que encara resideix a la societat actual, a 

nivell cultural, social i polític. És, per tant, la clau per descobrir les comissures 

inexplorades de Montserrat Roig (1946-1991) i per demostrar que encara és viva.  

 

Per fer-ho, necessitem prèviament un estudi teòric que consisteix en una 

recopilació de documents d’arxiu per a l’estructuració dels textos biogràfics 

pertinents. A més a més, es pot trobar una contextualització literària al període 

històric que hi viu.  

 

No obstant, la importància del present document recau sobre l’estudi pràctic, el 

qual es constitueix per diversos anàlisis que corresponen a diferents camps 

relatius a la vida i l’obra de l’escriptora. Aquest estudi pràctic pot dividir-se en 

quatre blocs.  

 

Primerament, trobem l’Anàlisi formal i característiques de l’obra de Roig, on es 

desenvolupen temes com quins eren els recursos lingüístics que emprava 

(combinació de polisíndeton i asíndeton, combinació de registre lingüístics...), 
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quina ètica impregnava els seus escrits, els mètodes de creació literària usats, 

les estètiques cultivades i el tractament del supòsit del realisme autobiogràfic, 

entre d’altres.  

 

Al segon bloc: Records, es troba un reportatge d’entrevistes a persones properes 

a Montserrat Roig. Aquest reportatge conté tres entrevistes o converses: Ni ioga 

ni òsties, que és un article de converses que he mantingut amb la biògrafa millor 

considerada de Roig – Betsabé Garcia -, 45 anys de vida, 25 de llegat, que és 

l’entrevista a la presidenta de la Comissió Montserrat Roig i la directora del 

documental Montserrat Roig: l’hora violeta Neus Ràfols, i, per últim, Fora de lloc, 

l’entrevista a Leticia Jossune, una Roig en l’actualitat.  

 

El tercer bloc de la part pràctica: Memòria històrica col·lectiva de Roig, és una 

cerca i anàlisi d’actes, xerrades i conferències en commemoració de l’escriptora 

que s’han dut a terme durant aquest any 2026 en què fa vint-i-cinc anys de la 

seva pèrdua. A més a més, consta d’un anàlisi de la cobertura periodística que 

han fet tres mitjans de comunicació molt importants a nivell nacional (La 

Vanguardia, El País i el diari ABC) sobre la mort de Roig, o sobre el desè i el 

vint-i-cinquè aniversari de la seva mort.  

 

I per últim, l’objectiu final de tota aquesta cerca és, a més de demostrar que 

encara ara segueix sent un referent al món cultural i polític, homenatjar-la 

escrivint jo un relat i un assaig seguint les seves pautes de creació literària. 

Aquesta última tasca es troba al bloc quart de la part pràctica, sota el nom de 

Mimesi amb Roig. En aquest bloc es poden trobar un relat i un assaig, així com 

la corresponent relació entre els recursos estilístics que jo he emprat per 

escriure’ls i els que emprava Roig al seu moment. El relat porta per títol Mare 

republicana i tracta els conflictes interns d’una dona republicana que ha de lluitar 

contra el sentiment de pèrdua per la mort del seu marit durant la Guerra Civil, 

alhora que afronta un bloqueig emocional i professional que, juntament amb la 

censura de la dictadura franquista, fan perillar la seva feina, doncs és escriptora. 

L’assaig, amb títol Corremos però sin saber hacia dónde, critica els problemes 

de la societat actual que giren al voltant de la pèrdua d’humanitat i l’adquisició 

d’hàbits de consum negatius a causa del sistema econòmic i polític global, així 
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com l’obsolescència d’un sistema educatiu que no és capaç de preparar nens 

amb un esperit crític i creatiu, lliure i únic.  

 

Cal esmentar el fet que, al llarg del procés d’investigació, va sorgir una segona 

hipòtesi que vaig considerar de suficient pes i interès com per dedicar-li un 

apartat i tractar de confirmar-la. Durant la recopilació d’informació inicial - que va 

girar entorn a l’elaboració d’una primera biografia a partir de la cerca a diversos 

arxius públics i privats, alhora que vaig fer una primera lectura de diverses obres 

de Montserrat Roig tals com L’hora violeta, Ramona, adéu o El temps de les 

cireres - vaig trobar una sèrie de coincidències entre la vida personal de 

Montserrat Roig i la seva obra literària. Hi havia diverses persones conegudes, 

familiars, amics, espais, successos i esdeveniments, etcètera de la vida de Roig 

que semblaven transformar-se en personatges i històries a les seves obres. 

Sorgeix així la segona hipòtesi: ¿es basa Roig en la seva vida privada per 

escriure les seves obres d’una manera implícita? És a dir: ¿fa Roig realisme 

autobiogràfic?  

 

En conclusió, aquest és un treball de recerca elaborat per donar a conèixer i per 

fer reconèixer una periodista i escriptora que va deixar petjada al segle XX a 

Espanya, amb diversos formats que van des de l’anàlisi de les característiques 

literàries de la seva obra, passant per la seva biografia, fins a l’escriptura dels 

meus propis relats i assajos.    
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Abans de començar amb la lectura de la biografia de Montserrat Roig, és 

convenient advertir del format que aquesta presenta. Es tracta d’un format 

cronològic que, dins aquesta ordenació en el temps, va explicant la vida de 

l’escriptora que ens ocupa, alhora que es van intercalant fragments de l’obra de 

la pròpia Roig.  

Aquest format d’anar combinant la narració de la seva vida real amb fragments 

de les seves novel·les o contes té l’objectiu de demostrar que la literatura de Roig 

té un gran fonament autobiogràfic. Això és demostrable i molt apreciable si 

comparem accions, ambients o personatges ficticis de les seves creacions amb 

llocs, moments o persones que aparegueren en la seva vida, doncs és fàcil 

trobar-ne una correlació. El lector ràpidament s’adonarà que els fets i les 

personalitats coincideixen i que, amb Roig, és fàcil confondre realitat i ficció.    
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Montserrat Roig i Fransitorra (1946-1991) fou una dona artista catalana que va 

dedicar-se a l’escriptura, tant literària com periodística, en llengua catalana. Va 

escriure novel·les, contes, reportatges, articles periodístics, etc., pels quals va 

rebre diversos premis i reconeixements. També va tenir contactes amb el món 

de la televisió i del teatre, doncs va interpretar alguns papers al llarg de la seva 

trajectòria professional, malgrat que quedessin eclipsats per la seva carrera més 

lingüística. Com a activista política també va destacar molt; sempre va estar 

compromesa amb la lluita contra el franquisme, la defensa dels drets dels obrers 

i dels estudiants, i la promoció del feminisme i del respecte als drets de les dones. 

És per això que va militar en diverses organitzacions polítiques, entre elles el 

PSUC, un partit molt perseguit pel conjunt franquista. Malauradament, morí de 

càncer als prematurs quaranta cinc anys, fet que va commocionar molt a 

l’intel·lecte català i literari en general, doncs es diu que si hagués arribat a una 

etapa més vella i madura, podria haver arribat a superar a la mateixa Mercè 

Rodoreda, pel que fa el seu pes com a artista catalana.  
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1. TOMÀS ROIG i ALBINA FRANSITORRA  
 
1. 1. TOMÀS ROIG I LLOP   
 
1. 1. 1. Infància, l’aventura del teatre  
Tomàs Roig i Llop era un nen Gironí a qui l’embadalien els teatrets, amb les 

seves històries, els seus personatges, els seus decorats, tot plegat li semblava 

simplement fascinador. Malgrat que a casa seva l’ofici predominant era el relatiu 

a l’ensenyança, el seu pare es declarava molt més com a aficionat a les arts i la 

literatura que no pas a la pedagogia. Aprenia de memòria versos  

–normalment del seu admirat Joan Maragall- que després recitava al seu fill, ja 

fos passejant o de vacances a la costa. En Tomàs, per la seva banda, també els 

va anar aprenent, recitant, comprenent.  

 

En aquells primers anys del segle XX, en Tomàs va ser acceptat per Teatre 

Infantil de Girona, gràcies al qual va poder viatjar per aquell petit gran país 

(Catalunya) del qual parlaven els versos recitats pel seu pare. A més a més 

comprava la revista Patufet, i amb ella va començar a aprendre a llegir la seva 

llengua materna: el català.  

 

Tomàs vivia amb la seva mare a Girona a causa de la feina de la mateixa, però 

al 1916, quan en Tomàs en tenia 14, un decret del govern de Romanones va fer 

possible que la família es pogués reagrupar tots a Barcelona.  És a dir, la mare 

va poder aconseguir un trasllat laboral que la permetés mudar-se junt amb el seu 

marit a la ciutat comtal. En aquell temps tenia ja tres germans: en Josep Maria, 

l’Enric i l’Anna Maria.  

 

Per aquell llavors, s’endinsarien en una ciutat moderna, jove, creixent, que 

prometia converses interessants sobre art, política, intel·lectualitat. Prometia 

conèixer, ho prometia tot.  
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1. 1. 2. Joventut, gènesi intel·lectual   
 

Tomàs va decidir, amb uns criteris d’elecció purament vocacionals, que seria 

advocat. No obstant, per complaure els seus pares, va presentar-se als exàmens 

de magisteri a l’Escola Normal de Mestres de Lleida, i va obtenir el títol. 

Finalment, l’any 1918, va començar la carrera de Dret a la Universitat de 

Barcelona, on coincidiria amb grans intel·lectuals catalans tals com Joan Oliver i 

Sallarès, més conegut com a Pere Quart.  

Tomàs anava adquirint responsabilitats, fins i tot va arribar a ser nomenat 

president de l’Associació Catalana d’Estudiants, amb Fèlix Millet com a secretari 

tècnic i Octavi Saltor com a vocal de lectura.  

El 22 de Juny de 1919, Tomàs Roig aconseguiria el primer premi en la celebració 

dels Jocs Florals i amb això s’obri les portes cap a la col·laboració amb la 

prestigiosa revista D’Ací d’Allà. També va començar a ser habitual la seva 

presencia en tertúlies literàries.  

 
1. 1. 3. Fransitorra, part I 
 

El 1920, unes amigues el van convidar a una casa del carrer de Roger de Llúria, 

on podria llegir alguns dels seus contes i entaular una de les moltes converses 

catalanes i artístiques, sovint també polítiques, que permetien fer créixer a 

cadascun dels participants. Un cop a la casa, una de les filles del senyor de la 

casa, la més petita de vuit anys, va entreobrir la porta de l’estança on es trobaven 

els adults, el va mirar fixament durant uns segons i després va desaparèixer. Era 

Albina Fransitorra; cap dels dos encara no ho sabien, però  acabarien compartint 

molts anys de la seva vida com a marit i muller.  

 

1. 1. 4. Maduresa intel·lectual 
 

El 1923, un cop acabada la carrera de Dret, Tomàs Roig es va endinsar en 

l’Ateneu Barcelonès. Entre concerts i conferències, visites a la biblioteca, 

tertúlies interminables, va poder conèixer al seu admirat Josep Maria de Sagarra, 

a Josep Carner, o a Aureli Capmany. Com no, també va poder compartir 
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moments i pensament amb el president de l’entitat, el gramàtic d’honor Pompeu 

Fabra. Políticament, es va veure molt representat en el partit Acció Catalana, 

conversador i catalanista.  

 

 
1. 1. 5. Fransitorra, part II 
 

Daniel Cardona, director de la revista Nosaltres sols, va ser una de les 

compromeses amb el procés independentista, per la qual cosa Tomàs en va tenir 

bastant contacte. En una de les trobades amb data de 31 d’agost de 1931, el 

jove es va mostrar especialment interessat per una de les col·laboradores de la 

revista: Albina Fransitorra. Una noia molt jove, molt “moderna”, de dinou anys, 

no pas preocupada per caçar marit, sinó interessada en la política, la literatura i 

modernitats com el feminisme. Era irònica, estranya, sorprenentment culta per 

ser una dona (amb tots els impediments i adversitats que això comporta). 

Reflexionava sobre Catalunya, defenia el paper actiu que havien de prendre les 

dones a la República. Entre trobades, mirades i paraules, els dos joves es van 

enamorar.  

 

El 13 de setembre del mateix any en Tomàs va demanar la ma a la Albina i el 28 

de gener del proper any van casar-se, a la capella de Mare de Déu de 

l’Esperança, prop de la plaça de Sant Just, a la ciutat de Barcelona.   
 A mi padre lo llamaban pequeño Combó “el petit Comb”. Fue de Acció Catalana […]. Fue 

el primer estudiante que por primera vez puso una bandera republicana en la Universidad. […]. 

Entre otras cosas que hizo fue organizar todo el teatro catalán, el teatro aficionado de donde 

salieron muchos actores de toda Catalunya. Él era el presidente de una entidad que se llama 

FESTA. Yo, de pequeña, he visto todo el teatro catalán.1  

 

 
 
 

																																																								
1	Declaracions de Montserrat Roig (amb 38 anys) a Ràdio Barcelona, al programa El Diván.  
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1. 2. ALBINA FRANSITORRA 
Pertanyents a l’anomenada burgesia catalana, Joan Fransitorra i Mas, junt amb 

Albina Aleña i Bodro, vivien, el 1912, al carrer Roger de Llúria, número 114, tal 

com abans hem indicat. Aquest any, naixeria l’Albina Fransitorra, que seria 

apuntada al Col·legi de les Monges Salesianes. Llegia sense parar, comprava la 

revista Patufet i les devorava. Una mica més endavant, començà a llegir 

novel·les del propi creador de la revista: Josep Maria Floch i Torres.  

 
 
1. 2. 1. Roig, part I 
 

Una tarda de l’any 1920, la petita nena de vuit anys, va sentir com els seus pares 

donaven la benvinguda a algú. Eren les germanes Guarro, acompanyades per 

un jove estudiant de Dret. Acostumada a xafardejar els temes de conversa de 

les visites habituals a la seva llar, Albina va entreobrir la porta i es va quedar 

fixament mirant a un jove que semblava molt intel·ligent. Van passar uns segons 

i ràpidament va tancar la porta, amb la vergonya i el neguit d’haver estat 

descoberta.  

 
 
1. 2. 2. Joventut, gènesi de rebel·lió intel·lectual  
 

L’Albina estava convençuda de que allò de trobar marit no era per a ella, que no 

estava disposada a ocupar el seu temps en la cerca desesperada d’añgú amb 

qui compartir una vida lligada. Volia escriure la seva pròpia història, dibuixar el 

seu propi recorregut. I això passava per guanyar-se el seu propi sou amb una 

feina en una casa d’aparells fonogràfics. Paral·lelament, escrivia contes, i el fet 

de guanyar un concurs literari convocat per la revista El hogar y la moda, va 

convèncer-la de que realment tenia facilitat per allò d’escriure. Llegia els articles 

que es publicaven a la premsa, especialment interessada en uns que signava 

Tomàs Roig i Llop a L’Intransigent. Ella mateixa havia començat a publicar els 

seus. Ela primers, a la revista La Rambla, després a La dona catalana, a 

Catalunya ràdio i a Nosaltres sols, entre d’altres.   
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Escrivia contes i assaigs, sempre amb la fixació de respondre’s a sí mateixa 

algunes preguntes com: realment una dona només pot ser esposa i mare? És 

aquest el final de la història per a elles? Si són també catalanes, com qualsevol 

home, per què, casades o solteres, vivien apartades del que estava succeint als 

carrers, als parlaments, com si tot allò no les afectés?  
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2. MONTSERRAT ROIG 
 
2. 1. NAIXEMENT, ORIGEN, GÈNESI  
 

Al número 37 del carrer Bailèn, al barri de l’Eixample, l’Albina Fransitorra encara 

guardava, les cartilles de racionament. Tothom deia que els carrers de Barcelona 

s’havien tornat més freds, fet atribuït a la forta descendència de circulació de 

vehicles per la ciutat. Per la nit, tot quedava a les fosques. Els barcelonins patien 

sovint restriccions de subministrament elèctric, i ja havien fet de l’escassetat una 

quotidianitat.  

 

La família Roig i Fransitorra tenia dret a nou racionaments pel fet de ser pares 

de tres fills: Maria Isabel (1932), Maria Rosa (1935) i Glòria (1936). Però això no 

era suficient per fer subsistir a una família sencera de cinc membres, per la qual 

cosa en Tomàs Roig sovintejava centres de la FAI o d’Esquerra Republicana per 

aconseguir, sobretot, llet per a la recent nascuda Glòria. Amb la fam passant a 

segon pla, van haver de viure massa de prop execucions, assassinats, l’angoixa 

i el terror de les txeques, el sobresalt continu d’homes armats, de bombardejos, 

les constants visites dels encarregats de carregar-se qualsevol signe de 

contrarevolució.  

 

La Guerra Civil havia començat, amb tot el que això comportava. El bàndol 

nacional, de dretes i profundament religiós, liderat pel cabdill Francisco Franco, 

va dur a terme un cop d’estat que atemptava contra la República espanyola, 

defensada des del 1936 fins les acaballes de la Guerra Civil (1939) pel bàndol 

republicà, d’esquerres i progressista.  

 

El 1941 va néixer Joan Antoni i un any després, la Maria Albina, sota el fort 

condicionant de la postguerra sota la dictadura militar del cabdill Franco, que 

havia guanyat la guerra. El 1946, tot estava una mica més ferm. Els patiments 

familiars havien passat a formar part d’un conformisme nacionalment generalitzat 

cap a la violència, l’opressió i el càstig als drets i les llibertats; va ser en aquest 
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any quan va néixer Maria-Montserrat Júlia Enriqueta Roig i Fransitorra, més 

coneguda com Montserrat Roig, el 13 de Juny.  

 

 
2. 1. 1. Jo vaig anar a la Divina Pastora, jo vaig ser ovejita del señor   
 

La fe catòlica que el matrimoni Roig-Fransitorra compartia, va ser el determinant 

principal –juntament a l’argument econòmic i el de la proximitat– pel qual van 

decidir inscriure la seva filla Montserrat i les seves germanes a la Divina Pastora. 

Es tractava d’una escola catòlica, regida per monges caputxines, que oferiria a 

més a més, les garanties d’abstencions de cares al sol i falanges, fet que també 

condicionà molt la decisió dels pares.   

 

Va ser així com Montserrat Roig, al 1950 i amb una edat de quatre anys, va 

començar a estudiar en Divina Pastora. No va trigar massa en guanyar-se el mot 

de “la nena dels perquès”. Tu seràs periodista, tant voler saber el perquè de les 

coses!, li deien la seva mare i les monges. No obstant, aquella ànsia de 

coneixement no va trigar gaire en topar-se amb el conformisme i la tallada d’ales, 

que conformaven la base pedagògica del centre.  

 

El 1956, la Montserrat va començar el batxillerat elemental, en el qual va cursar 

assignatures com labors, gimnàstica (impartida per una dona de la Sección 

Femenina), literatura francesa i política (explicada òbviament per les típiques 

dones de la falange). Mantenir els braços en creu, estirats davant l’altar de 

l’església, era tan sols un dels molt enginyosos càstigs per fomentar l’obediència. 

Montserrat, que tenia una loquacitat i una tendència incontrolable a no callar-se-

les, sabia molt be de primera mà quin era el repertori de les monges.  
“Vaig patir deu anys de monges, enmig de nenes boniques, fines, delicades, floch-i-

torrianes, dolçament esporuguides del món, d’uniforme polidíssim i d’ànima sempre a punt pel 

martiri. Ovejitas del señor. Futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminadora classe mitjana. 

Perdoneu, l’educació mongenca em castrà el meu possible sentit de l’humor”2   

																																																								
2	Confesió pseudo-verídica d’una aprenent d’escriptora, a Molta roba i poc sabó… i tan neta que 

la volen 
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En quant al sexe, era quelcom que les monges definien com un obstacle, una 

prova imposada per Déu, amb l’objectiu de mesurar el grau de santedat i fe. A 

mesura que avançava la pubertat, capellans convidats venien a l’escola per què 

parlessin a les nenes sobre els perills del món.  

 

Aquests capellans parlaven a les nenes sobre si els sortiria una línia negra que 

travessaria els seus ventres de dalt a baix, o que els brotarien uns pèls, també 

negre, pels llocs i plecs dels seus cossos i de la pell que no haurien de mirar ni 

tocar. Contra tot això, contra els homes, contra el desig, s’hi podia lluitar amb fe, 

sacrifici i set de santedat.  

 

Per altra banda, sortir de nit, beure, ballar i, és clar, acostar-se massa als homes, 

podia portar al càstig etern el qual les monges no es cansaven d’advertir: 

convertir-se en un fantasma, ser víctima d’una aparició diabòlica...  
“No volia pensar en les tortures de l’infern. La seva ànima en seria absent. I tots els 

homes fan cara de dimoni. I les mans, les mans dels homes, s’estenen com urpes damunt el 

nostre cos innocent. Ens cremen els pits. I si una mà d’aquestes destrueix la teva virginitat (que 

només a Déu pots oferir perquè Ell te l’ha donada), t’has perdut per sempre més” 3  

 

 
2. 1. 2. La casa dels Roig-Fransitorra  
 

La casa familiar era una llar bulliciosa, animada, dinàmica. Sempre hi havia gent 

convidada, amics dels pares, parlant, discutint, passejant. Tot girava entorn la 

lectura de poemes o contes, entorn les tertúlies relatives a literatura. Llibres, 

llibres i més llibres. Carles Fages de Climent,  Joan Oliver, Carme Montoriol, Lola 

Anglada, etc. eren habituals de la casa. La Montserrat, mentrestant, s’asseia a 

escoltar, passejava, corretejava, preguntava sovint. Va ser així com creixia 

sentint parlant de literatura i també molt de teatre. És important mencionar que 

l’àvia de Montserrat vivia allà amb la família, a la mateixa casa, tal i com apareix 

a Ramona, adéu.  

																																																								
3	 “Silueta d’una vida exemplar (per a be d’infants i joves)”, a Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen 
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Als anys cinquanta, on la nena rondinejava entre la infància i la pubertat, no 

parava mai d’escriure contes que deixava sobre la taula del seu pare. La seva 

font d’inspiració eren les històries de la gent del barri, les quals exagera i dona 

forma per escriure-les. És, podríem dir, el primer pas literari i periodístic que dóna 

Montserrat Roig, malgrat que fos sense saber-ho. El que està fent amb tan 

primerenca edat és recopilar informació verídica per explicar-la (periodisme) però 

deformant-la, manipulant-la, tractant-la per donar-li la configuració que ella més 

s’estimi, la més bonica i bella, està fent literatura.  

 

En quant als germans, la Maria Rosa aviat marxaria a viure a Veneçuela i 

s’allunyaria del nucli familiar, la Glòria es formava un important camí en el món 

de la interpretació, la Maria Albina amb síndrome de Down sempre passejava 

per la casa jugant amb les més petites: la Montserrat i la Carmina. El Joan Antoni, 

el germà, també li agradava escriure i prometia ser un escriptor magnífic, però 

va caure malalt d’esquizofrènia i, malgrat la seva llicenciatura en Dret, la malaltia 

va acabar amb la seva trajectòria.  
 “ El psiquiatre acompanyà la Natàlia fins al pavelló dels pensionistes. Et deixo, suposo 

que vols estar a soles amb ell. La Natàlia, mentre s’endinsava pel passadís de parets blanques i 

netes vers a la cambra del pare, sentia el cos buit. ” 4 

 
 
2. 1. 3. Noies Guia  
 

Quan la Montserrat tot just comença el batxillerat elemental, decideix apuntar-se 

al grup de “Noies Guia” de l’Agrupament de la Mercè, que eren un tipus de Boy 

Scouts portat per les mestres Rosa Ferrer i Maria Bondia. Les activitats que duien 

a terme consistien en passar temporades en contacte amb la natura, ja fos platja 

o muntanya. Aprenien a comprendre la natura, a orientar-s’hi, tot envoltat per 

creences nacionalistes i religioses, acompanyats per símbols, valors i costums 

associats a Catalunya. Això significava per a ella viatjar sense pares, és a dir, 

																																																								
4	El temps de les cireres 
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llibertat. Mallorca i Burgos van ser dues de les destinacions que més li van 

permetre descobrir persones d’altres nacionalitats.  

 
 
2. 1. 4. Els homes 
 

Una de les monitores de l’Agrupament de la Mercè, la Maria Bondia, acabava de 

fundar una escola catalana, l’Escola Mireia. Aquest fet, sumat a les queixes tant 

de les germanes com dels seus pares pel col·legi de la Divina Pastora, van 

produir un canvi en el centre educatiu de la nena. A la Divina Pastora, les filles – 

però sobretot son pare – s’havien adonat que moltes nenes gaudien d’un tracte 

preferencial pel fet de ser filles de qui eren, de tenir la seva família les mans 

tacades de sang o contactes molt directes amb el règim franquista. A més, els 

Roig no havien de pagar l’escola gràcies a un tracte que va fer el seu pare amb 

agrupacions d’Esquerra, fet que feia sospitar al pare de si aquest mateix era un 

dels motius de la seva discriminació. Fos com fos, Montserrat i les seves 

germanes al fi van aconseguir acomiadar-se de les “maleïdes monges”. Així, les 

germanes van ser inscrites a l’Escola Mireia i, la Montserrat, uns anys més gran, 

va ser apuntada a l’Institut Montserrat. Va ser allà on va guanyar el seu primer 

concurs literari, el 1960.  

 

El 30 de juny de 1986, el Diari d’Estiu de l’Associació de Mestres “Rosa Sensat”, 

va enviar a Montserrat Roig un qüestionari sobre els seus anys d’escola, que es 

va publicar a la secció “Ahir eren nenes”.  
 “Em van portar a l’Institut Montserrat, al carrer Copèrnic, i en tinc bons records. Vaig ser 

molt feliç perquè, per primera vegada, vaig veure homes que em feien classes. Fora del meu 

pare [...] no tenia gaire relació amb el món dels homes. Les monges ens deien que els homes 

eren el diable i que ens portarien pel camí de la perdició. Fins i tot ens deien que l’única manera 

de ser santes era que ens violessin. Trobar-te en aquell institut amb professors de tot tipus... jo 

tenia professors com Carreras Artau, que era més escolàstic, o professors molt més oberts com 

el doctor Estalella, el doctor Guinart, el doctor Font, de ciències naturals... Eren homes que ens 

tractaven com persones, i per a mi això va ser una revelació. Era la primera vegada que em 

castigaven, no perquè no tingués pietat o per alguna falta d’urbanitat, sino perquè no estudiava. 

Valoraven l’estudi, i jo vaig agrair molt aquest canvi. Aquella va ser l’única cosa bona que vaig 

sentir en deu anys. La meva història, és una història massa clàssica. La majoria de les nenes 

vam ser educades així: cap al victimisme, la resignació i la por de ser nosaltres mateixes. Les 
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dones castrades intel·lectualment no poden ensenyar res més que l’automutilació mental. Pobres 

dones. Que no m’ensenyessin a pensar, a dubtar científicament... que no m’ensenyessin res, 

vaja. Però sí que els agraeixo una mica el ritual, el teatre que allí es feia, la imatgeria que hi ha 

al voltant d’aquesta religió catòlica.” 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5	Declaracions de Montserrat Roig al programa de televisió Identitats, emès el 9 d’abril de 1988 
a la televisió autonòmica catalana TV3 i amb l’escriptor Josep Maria Espinàs com a 
presentador.   	
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2. 2. ALLIBERACIÓ, TROBAR EL SEU CAMÍ  
 
2. 2. 1. 1962: De tornada als escenaris, l’EADAG   
 

El 1962, la Montserrat acaba els seus estudis de batxillerat superior i al setembre 

es matricula al curs preuniversitari de Lletres. Per aquell llavors, ella es vol 

dedicar al teatre i en té fusta: pels passadissos és la més bromista, s’hi apunta a 

totes, té molta curiositat intel·lectual i té ganes de seguir aprenent, investigant, 

experimentant.  

 

La joveneta ha començat a formalitzar els seus estudis teatrals, en una escola 

de dramatúrgia moderna, recentment inaugurada, anomenada EADAG (Escola 

d’Art Dramàtic Adrià Gual), fundada per Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany. 

L’escola rebia aquest nom en homenatge al dramaturg català impulsor del 

“Teatre Íntim”.  

 

Maria Aurèlia era una dona molt molt moderna. Duia faldilles, jerseis ajustats de 

coll alt, talons altíssims... tenia el malnom de La lleona, ideat per Terenci Moix. 

Ricard Salvat era un jove recent tornat d’estudiar a Alemanya i d’haver estat 

alumne del comunista Erwin Piscator, el qual tenia la clara intenció de crear 

teatre amb sentit crític, allunyat de l’entreteniment fàcil i ignorant. Altres 

professors eren Carme Serrallonga, Guinovart i Tàpies, Maria Girona i Ràfols, 

Joan Obiols (psiquiatre que va proposar implantar les tècniques del psicodrama).  
 

Per tant, amb el bagatge intel·lectual i compromès dels participants del projecte 

EADAG, es va conformar un procés pedagògic que, a més d’ensenyar l’art i la 

tècnica de la dramatúrgia, pretenia afegir un fons intel·lectual, un ensenyament 

de vida que anés més allà de l’escenari, per a tots els alumnes. Perseguien 

l’objectiu de crear alumnes crítics, intel·lectuals, amb una preparació tècnica 

solvent, capaços d’aportar solucions i pensar projectes que no haguessin estat 

mai vistos ni sentits.  
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Per als alumnes, aquella escola va ser una escola de llibertat. Els va ensenyar 

com a principi fonamental el de la solidaritat intel·lectual com a mitjà de 

socialització, com a mode de rebel·lió contra imposicions i jerarquies. 

 

El 20 de maig s’estrenava com a actriu a l’EADAG, en “Teatre Popular i 

Pantomina”, al Centre Parroquial de Sarrià. El 14 de juliol de 1962, Montserrat 

Roig irrompia al II Festival de Castelldefels. La gràcia i la facilitat de Roig per 

interpretar i per fer seu el públic era evident, i les crítiques orals i del boca a boca 

ho corroboraven.  

 
 
2. 2. 2. Pilar Aymerich 
 

Pilar Aymerich era una de les estudiants de l’EADAG, que va compartir primer 

docències amb la Montserrat, però amb el pas dels anys va acabar compartint 

una vida sencera, tant professional com personal. Ambdues passaven hores i 

hores al pati interior de l’Eixample, de ca els Roig. Eren confidents, còmplices, 

assajaven, comentaven, xerraven. Sovintejaven els Voleu fer el favor de callar? 

que sortien disparats de les finestres d’algun dels pisos. Les dues jovenetes, 

quan acabaven els assajos (ja fossin al pati interior o a La Cúpula, nom que rebia 

la seu de l’EADAG), es ficaven pels carrerons de Barcelona, Rambla avall. El 

London, El Cádiz, el Jazz Colón, Ottis Redding, el soul. Notes musicals, 

impregnades de llibertat, i envoltades per xerrades plenes de coneixement, 

d’inquietuds polítiques, filosòfiques, morals,  existencials, literàries... Sartre i 

Unamuno, Foucault,  el Vietnam, Marx i París, Anna Karina, la Nouvelle Vague, 

la fi de la burgesia, la matèria històrica.  

 
 “M’agrada passejar per la Rambla a la nit, aquest airet tan fresquet m’anima... què dieu? 

Que anem al London? Apa, som-hi tots!, a fer número amb tota aquella conya d’intel·lectuals 

fracassats! Adéu, Rambla estimada. No, no t’emprenyis, Jordi. No xisclaré més, ja saps que sóc 

cridanera de mena i, a més, em fastiguegen aquestes damisel·les que vosaltres adoreu, gates 

maules, diria l’àvia...”6 

																																																								
6	Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen!  
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2. 2. 3. Salvador Espriu  
 

L’estiu de 1962 van començar els primers assajos de l’obra La primera història 

d’Esther, de Salvador Espriu. Davant la complexitat i les fortes dificultats que tant 

directors, com professors com alumnes-actors van tenir per entendre l’obra, es 

va decidir demanar ajuda al propi Salvador Espriu, el qual va accedir sense gaire 

espera. Durant algunes tardes, el poeta acudia a La Cúpula  per llegir i anar 

desfilant, vers per vers, l’obra en qüestió.  

 

A la Montserrat li agradava el teatre, li encantava actuar, però també 

l’apassionava escriure, és per això que, amb la idea de posar-se a escriure 

teatre, va tractar d’entaular converses amb el gran poeta. D’aquelles converses 

que Montserrat va mantenir amb Espriu, la jove va poder extreure molts consells 

sobre escriptura: escoltar-se a sí mateixa, respectar la naturalitat de la llengua, 

enfrontar-se a la pàgina en blanc amb total i franca honestedat, etc.  

 

 
2. 2. 4. Xarxes 
 

A la universitat catalana, organitzacions com la Federació Nacional d’Estudiants 

de Catalunya (FNEC) havien desaparegut per la censura i l’opressió del règim 

franquista. L’única associació o organització estudiantil vàlida per al govern 

franquista era el Sindicato Español Universitario (SEU) fundat el 1933. Entre les 

seves prioritats funcionals, es trobava la de infundir con sus actividades e 

Instituciones el espíritu de la Falange en los estudiantes universitarios.   

 

No obstant, al començament dels 60, els joves de la burgesia catalana es reunien 

i manifestaven tímidament contra alguns fets que no els semblaven del tot 

correctes defesos pel SEU. No trobaven en el SEU un cau on protegir els 

seus interessos i els de tothom, lliurement. No obstant, des de casa els  pares 

advertien dels perills que podia portar com a conseqüència el fet de dur a terme 

activitats que se sortissin dels interessos del règim. I a casa de la Montserrat no 

era diferent. L’Albina no tenia gens clar les activitats extraescolars de la seva 
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filla. La seva nena sortia fins les tres de la matinada amb els amics de teatre i 

ara que li tocava començar la universitat, patia pel que esdevindria.  

 
 “Nena, avui tampoc no has dormit a casa. Estic farta de les teves reunions, dels teus 

embolics amb xicots, cansada d’haver-ho d’amagar al teu pare. I tens sort que ara és a Madrid i 

que no tornarà fins al cap d’uns dies, perquè si no. És clar que te n’aprofites; sembla que t’agradi, 

de prendre’m el pèl. Ai, Senyor, tot el dia darrere dels fills, sense cap alegria!”7 

 

Era el 1963 i la Montserrat s’havia matriculat a la facultat de lletres de la 

Universitat de Barcelona.  

 

La Montserrat va viure al sinus d’una família molt acomodada econòmicament, 

liberal, no afí al règim però tampoc gaire revolucionària. Per tant, va gaudir dels 

privilegis de la burgesia catalana i mai no va saber en primera persona el que 

eren les penúries de la classe obrera. No obstant això, va intentar deconstruir-se 

i un dels seus mètodes era pujar fins a Montjuïc acompanyada del seu amic 

Josep Maria, per realitzar incursions a la misèria, a les barraques faltes de 

mesures higièniques de qualsevol tipus, amb homes, dones, nens i nenes a dins. 

Allà, va donar classes d’escriptura i lectura per alfabetitzar la població més 

desfavorida.  

 
 “Vaig sentir el baf dels pobres, una olor empalagosa que es filtrava pertot arreu i et 

deixava la boca eixuta. Una olor de fusta suada, d’hule brut, i també vaig sentir la insana alegria 

de no ser com ells, de pertànyer a la ciutat que els ignorava, de tornar a casa a la nit.”8 

 

Les persones de classe obrera  ensenyaven als burgesos, desitjosos d’iniciar-se 

en el moviment, mètodes per organitzar xarxes humanes, tècniques hàbils i 

suficientment sorolloses per muntar vagues i manifestacions. Van trobar allà el 

necessari per cultivar i reclamar la cultura de la democràcia. La jove acudia a 

reunions en què es discutien problemes de la universitat, sobre la precarietat 

dels treballadors, el classisme o la manca d’autogestió.  

																																																								
7	Fragment	de	Ramona, adéu. Mundeta Ventura parlant a Mundeta Claret.  
	
8	Fragment	de	La	veu	melodiosa		
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La Montserrat pertanyia al partit UP. Curiosament, aquest partit imposava als 

seus membres i militants la lluita contra els ideals i valors de la burgesia, el 

dogma de la fi de les jerarquies i del classisme. Demanaven als seus integrants 

la rebel·lió contra si mateixos, contra el seu propi passat, les seves arrels. Havien 

de desoir el seu entorn familiar malgrat que, al cap i a la fi, tot això al que havien 

de renunciar era el que els havia permès ser on eren. Havien de deslligar-se dels 

valors heretats dels seus pares, que no eren altres que els intrínsecs al 

liberalisme: l’amor, la família, la propietat privada. Tot això calia per a assolir el 

seu concepte de la Justícia i de la Llibertat total.  

 

El 1963, havia començat el desmantellament del SEU. L’Asociación Democrática 

de Estudiantes va aconseguir que nois amb idees democràtiques anessin 

ocupant càrrecs dins el propi SEU, amb l’objectiu d’acabar amb ell des de dins. 

Mitjançant el poder que els propis càrrecs els atorgaven, van imposar el sufragi 

com a mode d’elecció dels delegats. Temps més tard, el senyor Regalado, 

president del SEU, pronuncià un discurs amb què tractava de guanyar-se als 

simpatitzants perduts per la estratagema dels demòcrates (Roig i companyia), 

però no va funcionar: es va quedar sol. La petició de dimissió de Regalado no va 

trigar en arribar i Xavier Serrahima, delegat de la Facultat de Lletres, va 

començar a cridar ¡El SEU ha muerto! per totes les instal·lacions de la universitat.  

 

Després de les vacances d’estiu, les vagues i manifestacions es multiplicaven. 

Totes tenien el seu efecte, fins que arribaven els grisos, és a dir, la policia 

franquista. Quan això succeïa, començaven a donar pals de porra als 

manifestants i els cridaven com a escòria: putes a elles, rojo de los cojones, 

perro, pedazo de mierda... a ells. Després els arrossegaven a les furgonetes 

policials i els detenien, agafant-los les dades.  

 

Durant aquells mesos, Montserrat mantenia una relació informal amb Albert 

Puigdomènech, que era un dels caps clandestins del PSUC, alhora que estudiant 

d’arquitectura. La jove se sentia unida a ell pel denominador comú de la lluita 

antifranquista. El que no sabia era que poc temps després quedaria 

embarassada d’ell, i l’home no voldria reconèixer la criatura com a fill seu, per la 
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qual cosa l’abandonà a ella i al futur nen. Roig, llavors, esdevindria una jove mare 

soltera.  

 
 “Diu que el que cal fer és una anàlisi de la situació, amb calma i sense baralles. La gent, 

una altra vegada, en castellano, en castellano, i ell, impassible, continua parlant, suaument, però 

amb fermesa: aquí ens hem reunit per discutir sobre les possibles tancades de les universitats 

espanyoles i, també, per veure si ens solidaritzàvem o què. La gent es tranquil·litza, torna a 

seure, i en Jordi es relaxa però no mira ningú.”9 

 

 
2. 2. 5. Curs del 63-64: Montserrat universitària  
 

Durant aquell estiu d’abans del primer any d’universitat, havia trobat una feina 

com a hostessa a la Fira de Mostres. Allà, l’historiador Pere Gabriel la va 

reconèixer pel seu teatre i se li va acostar. Li va ensenyar una revista que creia 

que encantaria a la jove promesa Montserrat, i malgrat que ella no s’hi va mostrar 

gaire interessada en un principi, després va acabar adquirint l’hàbit de comprar-

la cada dijous. Aquesta revista es deia Triunfo.  

 

Va ser aquesta revista la que li va servir com a font d’informació per a les 

reflexions que començaria a entaular aquell curs 1963-1964, doncs s’inscriuria a 

la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona (UB). Durant 

aquest curs en que la Montserrat cursava la carrera de filologia, el clandestí 

Institut d’Estudis Catalans va acceptar l’arriscada proposta de Joaquim Molas –

professor compromès de la UB– , i el 1964 va començar a impartir un seminari 

de literatura catalana d’un curs de durada, al qual Montserrat Roig va assistir. 

Aquelles classes tenien un mètode basat en l’intercanvi de reflexions entre 

professors i alumnes, en una educació i una formació que ensenyés un mètode 

rigorós, ordenat, precís i, sobretot, documentat.  

 

Va ser precisament aquell any, el 1963, quan al maig, en Joan Antoni envia una 

carta a la seva germana Montserrat per animar-la i donar-li forces durant el que 

																																																								
9	Fragment	de	Ramona, adéu  
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sap que és un moment ple de feina i durant el qual es varen necessitar grans 

esforços. 

 
 “Mª Montserrat, 

Tens un germà que és una merda, noia. Hi ha una cosa que fa molta gràcia, 

però: m’adono que si no hi ha res que m’engresqui, ho aniré dient tota la vida.  

Bé. No perdis l’entusiasme perquè és allò que permet de no morir. No facis cas 

dels frustrats ni dels envejosos i tira endavant. Ets una noia d’empenta: no 

t’atabalis. [...]” 

 
 
2. 2. 6. 1964: Papitu 
 

Al final del primer any d’universitat, és a dir al maig de 1964, Montserrat Roig 

decideix recopilar tot el que tenia escrit fins aleshores, doncs necessitava una 

opinió. Volia que algú de confiança (i a més a més amb suficient criteri), llegís 

tota la seva creació i n’opinés. És així com tanca tots els fulls dins un sobre i ho 

envia a en Papitu, o altrament dit Josep Maria Benet i Jornet.  

Més tard, al juliol, rep una resposta que, malgrat la seva forta aportació, va ser 

com una gerra d’aigua freda per la recentment estrenada escriptora.  

 
 “[...] Escriure les poesies típiques, introvertides i desolades de la nostra edat, em sembla 

molt bé, i és necessari fer-ho: una mena de etapa obligatòria que si no esbravem ara correríem 

el perill d’arrossegar tota la vida.  

 Els elements tòpics són els pitjors perquè, per més que vulguis, no surten de l’arrel de tu 

mateixa. I és per això que queden una mica tòpics, una mica encarnats, una mica no tan 

autèntics.  

[...] 

Però, tu què vols ser, poetessa o comedianta? En principi, comedianta, veritat? (vull dir, 

autora teatral, naturalment, et dic “comedianta” per fer broma), comedianta? Esplèndid! Sí, 

perquè malgrat algun elogi que t’hagi pogut fer i que potser trobaràs perdut entre tot el que t’acabo 

d’escriure, no et veig possibilitats immediates de poeta. Bé, de tota manera, de poesia, no hi 

entenc gaire (ni de res, és clar).”10 

  

																																																								
10	Carta d’en Josep Maria Benet i Jornet (Papitu) a Montserrat Roig, datada del 30 de juny del 
1964.	
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Aquesta carta va suposar un abans i un desprès pel que fa, diguem-ne, l’esperit 

escriptor de la Montserrat. Va anar polint el seu estil, la seva finalitat com a 

narradora, la seva causa, les seves tècniques. En aquesta carta, Benet i Jornet 

li va assenyalar la importància d’aprofundir en els personatges, de conèixer la 

seva història més enllà d’allò relatat, per tal de fer aflorar el costat social. La va 

impulsar a jugar amb la seva imaginació. Va avisar-la del perill que comportava 

tancar-se a motlles preestablerts. Va manar-li que escrigués des de contes de 

fades fins a novel·les pornogràfiques, per ser ella mateixa qui així trobés el seu 

lloc on encaixava.  

 

A més, pel que fa la constància i el recorregut, va donar-li uns quants altres 

consells. Com per exemple:  

“Si has d’escriure, escriure no pot resultar una distracció divertida, sino una 

obligació, de vegades fins i tot dura.”  

“Escriure és una cosa seriosa, que no vol estones perdudes. Has d’estar escrivint 

sempre”,  

“Llegeix, llegeix, escriu, escriu. Torna’t boja llegint i escrivint. I amb una mica de 

sistema, si pot ser, o com sigui, en darrer cas. Acaba maleint el moment en què 

vas decidir escriure... i torna a escriure, i a llegir”. 

“Constància, tenacitat, humilitat” 

 

A partir d’aquí, la Montserrat continuarà amb petites proses. Contes breus que 

desenvolupen conflictes interiors i ho farà a partir de l’estil indirecte lliure. Els 

seus temes acostumaran a girar entorn les coses banals de la vida, com la 

frustració, la incomunicació entre éssers humans.  

 

A més, durant el 1965, prendria diverses responsabilitats dins la universitat. Per 

exemple, es va fer delegada de teatre de la facultat, fet pel qual va haver 

d’aguantar recels de molts dels seus companys homes (i irònicament també 

d’algunes dones), doncs no acabaven de digerir la idea d’haver de confiar en una 

dona. També comença a organitzar cursets amb els qui havien estat els seus 

mestres i companys de l’EADAG, on va relacionar-se amb Carmen Alcalde. 

Alcalde escrivia a Destino, i va fundar la revista Presència, i va demanar a la 

Montserrat que col·laborés en ambdues. 
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2. 2. 7. 1965: Capmany, Beauvoir, Virgínia... Roig (feminisme) 
 

Una de les destinacions habituals de Montserrat Roig era el pis de Maria Aurèlia 

Capmany, una de les fundadores del seu estimat EADAG, alhora que la seva 

professora. Maria Aurèlia vivia sola en un àtic de la Rambla de Catalunya, doncs 

una amiga li havia ofert instal·lar-s’hi als començaments dels anys seixanta. La 

seva casa era també la llar on es resguardaven les converses entre joves 

estudiants, intel·lectuals i artistes, era un dels seus punts preferits de trobada. A 

la dona li encantava ser un punt de referència per a les noves generacions.  

 
 “Vivia sola, encara que se sabia, deien, que tenia un amant: un noi molt jove que es 

dedicava al cinema amateur i que havia guanyat un premi en un festival, també deien que gràcies 

a ella. Males llengües afirmaven que era lesbiana i que es reprimia es impulsos “desviats” a 

través del canal de l’educació a les adolescents. Era atea i no ho dissimulava. Això, i el fet que 

era una dona que cridava a les reunions –si no, no la sentien-, era la cosa que menys li 

perdonaven els pintors establerts. “Molt be que pinti – deien-, que vagi vestida com vulgui, però 

que no ens vingui a imposar la seva voluntat!” Se sentien units pel sexe i per la por a una dona 

que inquietava, car feia una cosa anormal, deia el que pensava. Però el cas és que ella, 

l’Harmonia, no escridassava mai els alumnes, sempre els parlava en un to assossegat. Només 

canviava de to i de maneres quan topava amb dificultats ambientals per a imposar la seva opinió. 

Tenia una virtut, la fidelitat als amics, al seu país i al seu art. Un defecte, que sempre volia tenir 

raó, àdhuc quan sabia que no en tenia.” 11 

 

El seu feminisme l’havia convertit en una icona a la Barcelona d’aleshores per a 

les dones que volien, com ella, ser independents i viure del seu intel·lecte. 

Malgrat això, l’Aurèlia havia patit molt. La seva vida va sofrir un fort contrast (per 

la pèrdua de la república), que va haver de digerir mitjançant lectures d’assajos 

de la seva gran admirada Simone de Beauvoir.  

 
 “Una nit amb un home és una nit, no calia pensar-hi més. L’amor li feia fàstic, el sexe era 

feixuc. Acabaria la lectura de les obres de la Simone de Beauvoir, una nit amb un home només 

és una nit. A la matinada, cadascú a casa seva. La Virgínia se sentia forta mentre caminava cap 

al port. Eren les dones noves, havien enterrat les àvies i les mares.” 12 

																																																								
11	Els temps de les cireres  

	
12	La veu melodiosa   
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I la Montserrat, de fet, formava part d’aquella nova generació. D’un nou 

feminisme més introspectiu, reflexiu, deutor dels nous corrents psicoanalítics, 

feia un pas al davant de l’existencialisme i el feminisme igualitari i reivindicava la 

cerca d’una identitat a partir del propi cos de la dona. Les dones llavors prenien 

consciència de l’opressió a la que estaven sotmeses, de que estaven molt més 

lligades del que realment creien, i això significava molt. Es van adonar, entre 

xerrades, reflexions, converses i tertúlies, de que la seva llibertat no només 

passava pel sufragi femení, o per la fi de la violència física cap a la muller, sino 

que tot anava molt més enllà. Es volia prendre consciència del que significava 

tenir vagina, del que comportava realment, de que no podien arribar ser, a cap 

nivell, com un home. No parlaven de diferències discriminadores superficials, no 

demanaven que parés l’agressió o la violència, volien més: volien la igualtat real. 

La igualtat en el tracte, en les oportunitats, però sempre des de la cura i el 

respecte cap al cos de la dona. El poder contra el que consideraven que havien 

de lluitar aquestes noves feministes, a Espanya, s’identificava amb la dictadura, 

mentre que a Europa es plantava cara a tot el sistema liberal-capitalista. Exigien 

l’alliberament, es consideraven esclaves d’un model econòmic, social i de valors.   

 

El 1965, la Montserrat havia començat a escriure les seves opinions sobre aquest 

tema per enviar-les a la secció “cartes del lector” al seu periòdic habitual Triunfo. 

Es tractava de protestes breus però contundents, sempre fonamentades amb 

una base d’intel·lectualitat. El desembre de 1965, la Montserrat va llegir una carta 

al lector que, precisament anava dirigida a ella, a “M.R., estudiant de Filosofia i 

Lletres”, pseudònim amb que firmava les opinions esmentades. La carta deia 

així:  
 “He leído sobre lo que sobre la igualdad de derechos hombre-mujer dice M.R. Estoy de 

acuerdo en algunas cosas, pero en otras… ¡Por dios, M.R.! ¿Cree usted que para decir un “no” 

rotundo a las matanzas y a las guerras hace falta tener una sensibilidad femenina? No, no estoy 

de acuerdo en absoluto. También los hombres tenemos nuestro corazoncito y nos duele que se 

hagan estas barbaridades, pero no es cosa de ponerse en contra y cruzarse de brazos, sino de 

cooperar 13 y encontrar entre todos (las mujeres también) un modo de acabar con esto.  

																																																								
	
13	Les paraules subratllades al text són paraules que va subratllar Montserrat Roig sobre el 

periòdic real en paper.  
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 Por favor, quítese de encima esa especie de complejo de inferioridad. No estoy con usted 

cuando dice que se las sigue mandando a la cocina: en los momentos de las grandes decisiones 

nadie niega en su sexo una inteligencia y un sentido práctico. 

Por otra parte, ¿cree usted que el sitio de la mujer es el Pentágono o la Presidencia de 

una nación? No, el reducto de espiritualidad, de femineidad, de sensibilidad que buscamos en 

ustedes se vendrá abajo. ¿Por qué? Muy sencillo: porque esos cargos, por haber sido 

concebidos por hombres, están hechos a su medida.  

 
 
2. 2. 8. 1966, un any productiu  
 

Caputxinada 
“ La nostra lluita era política. Era el principi d’un despertar llarg i esgotador. [...] La Caputxinada 

va ser la primera manifestació ciutadana d’una societat ferida que començava a perdre la por. “ 

Fragment d’un article de la revista Triumfo, per Montserrat Roig.  

Un cop desconstruït el SEU, diferents personatges de l’ambient estudiantil català 

decidiren formar un altre sindicat, aquest cop democràtic i que s’ajustés als seus 

veritables interessos i ideals. Salvador Espriu, Ràfols Casamada, Antoni Tàpies, 

Maria Aurèlia Capmany, Ricard Salvat, Joan Oliver, Oriol Bohigas, José Agustín 

Goytisolo, Josep Maria Martorell i, com no Joaquim Molas, es van comprometre 

a participar en la constitució del nou sindicat.  

Albert Puigdomènech, juntament amb Montserrat, van ser dos dels participants 

més actius.  

 

L’únic problema que calia resoldre era l’espai físic de la constitució, doncs sabien 

perfectament que si tot allò arribava a orelles dels grisos (la policia a ordres de 

Franco), vindrien a escorcollar-ho tot i a acabar amb qualsevol mena d’activitat 

contrària al règim (és a dir, democràtica o d’esquerres) que s’estigués duent a 

terme.  

 

Per això, la millor opció que podien escollir era organitzar-ho al convent dels 

pares Caputxins. La decisió venia donada perquè, al tractar-se d’un espai sagrat, 

ningú no podia entrar allà sense una ordre superior i, per quan haguessin 

aconseguit aquella ordre, tot ja estaria format. Viaplana, en nom de tots els 



Sense por a les paraules Memòria històrica col·lectiva i llegat de Montserrat Roig i Fransitorra  
	

	
	

30	

estudiant i intel·lectuals, va anar a peticionar el dret d’emprar aquell convent per 

a la fundació del nou sindicat a Basili de Rubí, el qual va acceptar.  

 

El dia 8 de març de 1966 les facultats de la Universitat de Barcelona van ser 

empaperades anònimament amb cartells que anunciaven l’acte. Hi deia l’hora i 

la informació general del fet en qüestió, però no el lloc, per tal d’evitar una 

intervenció policial. De comunicar a tots els assistents potencials el lloc físic, 

s’encarregaria la tradicional estratagema del “boca a boca”, a partir de les dues 

de la tarda del dia següent.  

 

Al dia següent, el 9 de març de 1966, dues hores més tard de l’inici del boca a 

boca, a les quatre de la tarda, unes quatre-centes persones acudien al convent 

per formar part d’aquella diada tan important. Entre els assistents s’hi trobaven 

delegats que havien estat escollits l’octubre de 1965, entre els quals figurava 

Montserrat Roig.  

 

Els estudiants, delegats, professors, consellers i intel·lectuals en general 

(escriptors, polítics, filòsofs, etc.) van començar a organitzar tothom per fer 

xerrades, col·loquis, debats, tertúlies, votacions, al·legacions... En definitiva, 

varen emprar totes les eines que la llengua i la democràcia els proporcionava per 

crear un article on es recollissin les bases del nou sindicat. Varen passar-ho molt 

malament en el sentit biològic, doncs les condicions higièniques, el fred,  la fam 

que van passar i l’excés de persones en un espai tampoc gaire grandiós van 

jugar-hi en contra. Les nenes del Liceu (local que confinava amb el convent) 

tiraven mantes i entrepans per les reixes, però la policia va adonar-se’n i va 

impedir que es prosseguís amb aquella pràctica.  

 

Però el comissari Creix, a càrrec de la vigilància de l’edifici (amb una barrera 

policial desplegada per tot el voltant excepte pel Liceu ja que era territori 

estranger), vol de qualsevol manera poder entrar al edifici. Van tallar les línies 

telefòniques, i van detenir a dues noies que van voler sortir d’allà.  

 

S’havia declarat l’estat de Setge. 
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Els estudiants que encara romanien a dins, van començar a organitzar-se: 

distribuïen i racionaven el menjar, proporcionaven servei mèdic a qui ho 

necessités, feien petites actuacions musicals per distreure les persones 

afectades emocionalment... Sabien que si hi sortien, serien detinguts i molt 

possiblement empresonats, condemnats a pagar multes que no farien cap gràcia 

ni a pares burgesos ni a obrers.    

 

Així varen passar tres dies: una nit per sopar una patata fregida, un matí parlant 

de la república, una tarda cantant i recitant en català, una nit dormint aclaparats 

i per resguardar-se del fred una cigarreta nocturna...  

Però a la policia se li va acabar la paciència i finalment, tres dies després, a les 

11:45 del matí, va irrompre a la força dins el convent dels Caputxins. El detonant 

havia estat una ordre directa de Franco.  

 

Tant els estudiants com la policia havien intentat fer diverses negociacions. Els 

joves, per aconseguir que es veiessin satisfets els seus interessos i per a la 

legalització d’aquell procés democràtic que estaven forjant. La policia, per la seva 

banda, havia intentat parlar amb bisbes per poder irrompre al recinte, o amb 

algun estudiant que s’havia negat rotundament a abandonar les protestes. Cap 

dels dos bàndols no ho va aconseguir.  

 

A mesura que la policia anava escorcollant-ho tot, anava fitxant als manifestants, 

donant-los cops de porra i empenyent-los cap als cotxes i furgons policials per 

portar-los als calabossos.  

 

La Montserrat va tenir molta sort, doncs va aconseguir no ser enxampada ni 

detinguda. Per a ella, un plat amb un bistec calentó estarien esperant-la a casa. 

Els seus pares encara tremolaven de l’ensurt, però ella se sentia millor, havia fet 

història.  

 

No obstant, els seus companys no van tenir la mateixa sort i molts d’ells van ser 

arrestats. El 16 de novembre de 1966, La Vanguardia Española emetia una 

noticia en la que s’explicava que Albert Puigdomènech (juntament amb Pedro 

María Comas, Enrique Argullol, Roberto Fernando Rodríguez, Joaquín Boix i 
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Francisco Fernández Buey) eren condemnats a presó sense fiança i a pagar una 

multa de 10.000 pessetes.   

 

Avenços 

La Montserrat i l’Albert havien decidit contreure matrimoni. El casament estava 

plantejat per a l’octubre, però degut a la condemna imposada a l’Albert, es va 

retardar fins a finals de novembre. La parella es va instal·lar a un pis del carrer 

General Sanjurjo (avui Pi i Maragall) i passaven el seu dia a dia entre dures 

condicions econòmiques. L’Albert treballava d’auxiliar delineant i la Montserrat 

es va veure en una emergència monetària a la qual va trobar la solució de 

presentar-se a molts concursos literaris per emprar-los com a font d’ingressos. 

També va tenir la idea d’obtenir el títol de mestra de llengua catalana per tal de 

poder donar classes i portar un altre sou més a casa.  

 
Producció literària  

El 1966, Montserrat guanya Els Jocs Florals al país on vivia la seva germana 

Maria Rosa: Veneçuela. Ho fa amb “Buidor”, que narra la història de Cristina, una 

dona casada, que sent que la seva vida està buida. Tot s’articula a partir d’una 

espera: una dona que havia donat per fet que mai es casaria rep una petició de 

matrimoni i després, un cop casada, és infeliç i es conforma sabent que el seu 

marit l’és infidel.  

 

Al Juliol, però, deixa de banda els personatges burgesos per no oblidar els 

obrers. Escriu “Gris” i tria com a protagonista a una dona que viu en condicions 

de misèria extrema, i uneix així feminisme i marxisme en el seu relat.  

Més endavant escriu un altre conte, el qual titula “La impaciència de la falç”, on 

es projecten les reflexions d’un jove universitari, que es mouen entre la filosofia 

i el seu desig amorós per una noia anomenada Mundeta, tot entorn a la vida 

universitària i les taboles amb els companys.  

 
París  

El Juny de 1966 Montserrat i els seus companys de l’EADAG marxaven de gira 

per Madrid i París, amb Ronda de mort, Las bodas de Fígaro. El 1968, amb La 

comedia de la guerra.   
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Roma, Londres i París eren, al 1966, les ciutats mares de la protesta, la 

democràcia, la cultura i la modernitat. Per tant, la Montserrat, com era d’esperar, 

no va voler limitar-se a complir la gira parisenca i tornar a la ciutat comtal, sino 

que en volia més. Va posar-se en contacte amb en Pep Romeu, un dissenyador 

català exiliat, que la va posar en contacte amb la Rue Faubourg Poissonnière, 

una pensió que necessitava algú que s’encarregués dels àpats (rentar plats, 

servir i desparar taula, neteja...). Quedava fatigadíssima un cop acabada la 

jornada, però per la nit sortia fins les tres del matí fent noves amistats, debatent, 

rient, conversant sobre els mateixos temes que a Barcelona, però amb un punt 

afegit, que era el caire de democràcia i de no censura del que no podia gaudir a 

la seva terra natal.  

 
“Tu ja saps pro bé que tinc poques hores lliures. [...] Aquí surto cada nit [...], vaig morta 

de son i molt cansada” 

Fragment d’una carta de Montserrat per a Josep Maria Benet i Jornet datada el 28 de juliol de 

1966.  

 “15 de desembre de 1894. Hem vingut a París de viatge de noces. El papà deia que si 

anàvem a Montserrat ja complíem però el Francisco es va engrescar [...]. Vam arribar fa tres dies 

i a la cambra de l’hotel hi ha una banyera per a nosaltres sols. És de marbre rosa i les aixetes 

són daurades i representen la cara d’un amoret.”14 

 
 

 

2. 2. 9. Curs 1967-68 
 

Durant el curs 1967-1968, estudia un curs de llengua i cultura italianes a l’Institut 

Italià de Cultura del Passatge Permanyer. Estudia llengües perquè sap que és 

un requisit molt important per viatjar i per conèixer bé la literatura. Planeja un 

viatge a Venècia per seguir un curs sobre teatre.  

 

Durant aquells mesos, la ideologia de la Montserrat es va anar acostant cada 

cop més al PSUC. El 25 de maig de 1967, demana a la Universitat la seva 

exempció de l’assignatura de religió, segons ella per “no professar la religió 

cristiana”.  

																																																								
14 Ramona, adéu  
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El 26 de Juny de 1968 aconsegueix el títol de Mestra de Llengua Catalana de 

grau elemental, el qual decideix cursar per aprendre més sobre la seva llengua 

materna i per poder treure’n diners en cas de ser necessari al món de la 

docència.  

 

Per altra banda, a la casa Bailèn número trenta set, Tomàs Roig es trobava reunit 

amb altres advocats per preparar la defensa de l’Albert que estava aleshores 

imputat per haver realitzat una reunió clandestina a la Facultat de Dret. Però, 

malgrat els esforços, a primers de maig de 1968 Puigdomènech va ser 

condemnat a un any de presó, que sumaria al seu currículum, ja tacat pels mesos 

empresonat per participar a la Caputxinada dos anys abans.  

 
 “L’Emili va anar a parar a la presó. Durant un mes, la Natalia hi anava dia per altre i 

deixava un paquet a la finestrella per a la galeria quarta, la dels polítics. Va aprendre ben aviat a 

fer els paquets, embolicats amb paper fort i un cartonet lligat amb un cordill que deia el nom del 

pres i la galeria on era. La Natalia no podia fer més, però se sentia superior a les gitanes que 

s’esbravaven cridant i discutint. Tú, ¿a quién tienes ahí? Al novio, contestava, pero es por 

política.”15 

 

El dia 30 d’abril del 68, la Montserrat va participar en una gran manifestació 

multitudinària en què cooperaven estudiant i moviment obrer. Al dia següent, 

amb motiu de ser el dia del treballador (1 de maig), es va convocar una 

concentració al Turó de la Peira. La marxa de manifestants va transcórrer fins a 

la Plaça Eivissa, on la policia va interceptar l’acte i va disgregar el grup.  

Montserrat va ser capturada pels grisos  (com col·loquialment s’anomenava la 

policia franquista) i va ser portada al calabós. Va passar allà tres dies amb les 

seves dues respectives nits, esperant la sentència. Finalment, se la va 

condemnar a tres setmanes de presó.  

 

Sens dubte, aquest període de forts esdeveniments va deixar empremta en 

Montserrat Roig. I, com no, en la seva prosa.  Va modelar el seu bagatge 

intel·lectual, va fer les seves frases més contundents.  

																																																								
15 El temps de les cireres 	
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Era un temps en què també s’estava començant a plantejar la seva autonomia 

com a dona. Estava sola, esperant empresonada a tenir un marit empresonat. 

Tenia dibuixat un pla molt borrosament al seu cap, de com havia de fer-s’ho per 

aconseguir aquesta autonomia femenina de la que parlem: primer havia de 

professionalitzar-se per (segon) obrir-se camí, des del seu compromís polític, fins 

a una vida independent.  

 

Roig s’anava construint a sí mateixa com a una dona que no volia fixar els seus 

límits entre les quatre parets de casa. No necessitava un marit per definir-se ni 

un home per sentir-se dona.  

 
 
2. 2. 10. 1969-1970. Premi Victor Català i boom productiu  
 

El 1969, Montserrat rep a casa la convocatòria d’un premi de narrativa: la Nit 

Literària de Sant Adrià, convocat per l’associació d’exalumnes del Col·legi Sagrat 

Cor, sota la iniciativa de Francesc Arnau. El jurat era integrat per Màrius 

Sampere, Joan Oliver, Joan Colomines, Josep Gual, Isabel Martínez i Joan 

Argenté.  La quantia econòmica d’aquest premi era significativa, així que 

Montserrat es posa mans a l’obra i reuneix totes les seves obres escrites fins al 

moment: novel·les, relats, prosa, poesia, articles, reflexions... les llegeix, les 

rellegeix, les analitza, les ordena i classifica, les re-titula.  

 

Un conte, que el tenia guardat com ”Les noies”, passa a titular-se “Crònica 

Femenina I”, amb un epígraf inicial de Pablo Neruda (un fragment del poema 

“Las muchachas”, de Los versos del capitán”) . També escriu “Crònica Femenina 

II”. Hi afegeix “Gris”. Escriu “El Groc” i “El blanc”. Redacta el conte “El perfum de 

la història”. Tanca amb el relat “la impaciència de la falç”, no sense canviar-li el 

nom per “Aquella petita volta blava” (en homenatge a Balada de la presó de 

Reading, d’Oscar Wilde).  

 

Els ordena tots plegats i els envia al concurs sota el títol de La ciutat dels tristos 

destins, en honor a Joan Maragall. I el setembre de 1969, guanya el primer premi.  
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I torna a presentar-lo a la convocatòria del desembre del premi Puig i Llensa de 

Recull, i guanya també el primer premi. La notícia surt publicada a La Vanguardia 

Española, el 27 de gener de 1970. 

 

A començaments dels anys 70, Montserrat decideix que és un bon moment per 

presentar-se al premi Víctor Català. Ho comenta amb Papitu, per descomptat. Li 

corregeix tot, i sense miraments, li escriu una de les moltes cartes que feriren 

però ajudaren a la Montserrat:  

 
 “He procurat ser ben dur. De fet, emprar la duresa amb persones amb complex de 

superioritat, com tu, em causa plaer. Corregir-te això m’agrada perquè crec en el que, amb 

constància, d’aquí deu o vint anys seràs capaç de fer.  

 Acostuma’t, sense por, a aquesta humilitat que tanta falta et fa – i ho dic perquè fins i tot 

quan escrius, se’t nota – de posar molts punts i seguit. Construeix frases senzilles. A més a més, 

i de moment, les complicades no les saps construir.  

 T’ho dic ara, però ja fa estona que m’he adonat, de la influència mal digerida que tens 

d’Espriu.” 

 

I la Montserrat li fa cas, com sempre va fer. Es trasllada a Tiana, on Montserrat 

Carrió li lloga una habitació. I de nou torna a començar. Escriu, llegeix i rellegeix, 

canvia títols. El seu “perfum de la història” passa, a la versió corregida, a titular-

se “Breu història sentimental d’una Madama Bovary barcelonina nascuda a 

Gràcia i educada segons els nostres millors principis i tradicions”. La seva 

“Crònica Sentimental II”, adopta el títol “De com una criada d’Eixample intenta 

d’escarxofar-se a la nostra estimada Barcelona”. El seu “Blanc”, es titularà 

“Silueta d’una vida exemplar (per a bé d’infants i joves)”. El “Groc” es transforma 

en “El groc o rondalla biogràfica de la senyora Adela Torrens”. Finalment, la seva 

estimada “Petita volta blava” es transformarà en “Jordi Soteres reclama l’ajut de 

Maciste”, i va continuar mantenint la citació d’Oscar Wilde.  
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2. 3. DESENVOLUPAMENT I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  
 

Montserrat va contactar amb Terenci Moix, l’escriptor més pop i rebel del 

moment, perquè ella era molt conscient de les tàctiques comercials dominades 

pel literari en qüestió. Tenia l’habilitat, no gaire comuna entre els escriptors, de 

saber-se vendre. Així que va fer les següents declaracions de Molta roba i poc 

sabó... i tan neta que la volen! (1970): “Vostè té avui una cita amb la joventut i 

l’atreviment. Montserrat Roig, La revelació més important de l’any, amb la seva 

història d’una Madame Bovary barcelonina” . Els lectors feien cua a la llibreria on 

Terenci i Montserrat signaven els llibres, que realment van tenir unes vendes 

bastant òptimes.  

 

El 1971, la Montserrat s’havia separat definitivament del seu marit. O, millor dit, 

havia estat definitivament abandonada pel mateix.  

Durant aquest any, l’artista es planteja molt seriosament què vol fer i com ho vol 

fer. Primer, té clar que no vol ser escriptora de flor d’un dia, perquè segons ella 

es increible la capacidad que tiene este país para encontrar genios menores de 

treinta años. Amb aquesta frase el que vol dir és que necessita i té la voluntat de 

dedicar professionalment la seva vida a ser una escriptora, que no vol que 

l’activitat en qüestió sigui un passatemps, no vol ser una escriptora de diumenge 

a la tarda.  

 

A més, sap que vol escriure en català. Només sé fer-la en català, la creació; és 

clar que si hagués de fer periodisme en castellà, també ho faria, perquè són molt 

diferents, aquests dos nivells, i perquè d’alguna cosa haig de menjar. El que no 

puc fer, perquè seria mentida podrida, és que una venedora de la Boqueria parli 

en castellà.  
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2. 3. 1. Ramona, adéu 
 
Al 1972, la ja consolidada escriptora va parlar al seu amic i company Castellet 

sobre una idea en la que treballava. Es tractava d’una mena de continuïtat 

d’aquells relats en què les dones prenien el paper protagonista, en què el 

psicologisme dels personatges impregnava l’obra i les trames giraven entorn al 

dia a dia més quotidià de les persones de l’Espanya i la Catalunya del segle XX. 

Fou així doncs com sorgí Ramona, Adéu, una crònica històrica generacional on 

tres dones explicaran, des del seu punt de vista més íntim i personal, els fets 

històrics que envoltaren les vides de milers de catalans entre finals del segle XIX 

i els primers dos quarts del segle XX. Tot això, abundantment acompanyat pel 

nucli principal entorn el qual giraran tots els successos i pensaments: el patiment 

de la dona front la sensació d’estafa provinent de l’èxit de l’amor romàntic.  

 

En aquesta novel·la, Montserrat Roig va poder desenvolupar tot el que havia 

après. Al tractar-se d’una recopilació i reestructuració de relats ja escrits 

anteriorment per la mateixa, va ser el seu niu de millora, maduresa i creixement 

literari.  

 

Aquesta novel·la narra la vida de les tres Mundetes (diminutiu de Ramona) que 

són tres dones de tres generacions diferents però de la mateixa família(àvia, 

mare i filla). Es descobreix la sensació d’estafa que les tres pateixen pel fet 

d’haver cregut en l’amor ideal i romàntic, en la parella monògama catòlica 

tradicional. No obstant, malgrat que les revoltes internes vinguin derivades 

d’aquest mateix conflicte emocional, cadascuna viu un període històric diferent. 

Així doncs, cadascuna reaccionarà (per aquests diversos ambients 

circumstancials històrics i socials i per la seva personalitat natural)d’una manera 

diferent a la frustració, a l’opressió cap a la dona.  

 

És, per a Roig, una manera de fer pensar, fer obrir els ulls als lectors i lectores 

per què reflexionin si són felices en la seva parella monògama tradicional o si 

potser ens neguem a nosaltres mateixos la nostra sexualitat, desitjos i llibertats. 
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Es fa referència potser també a la sororitat16 i al recolzament familiar que 

suposen aquestes turbulències femenines, alhora que, per descomptat, s’explica 

el paper de la dona dins dels moments històrics d’Espanya i, sobretot de 

Catalunya. A més a més, es fa referència a una burgesia catalana decaiguda, 

vinguda a menys per la foscor i el cop que puny que van suposar diversos 

conflictes històrico-socials, sobretot la Guerra Civil Espanyola.  

 

 
2. 3. 2. Els setanta, boom periodístic  
 
Durant el 1972, Montserrat i Pilar Aymerich van formar un duet que es 

complementava a la perfecció. Tractaven d’aconseguir entrevistes amb els 

personatges més actuals i influents al món de la cultura, la política, l’esport o la 

societat en general del país. Van ser molts qui van llegir les pàgines escrites per 

Montserrat  i que van observar les escenes fotografiades per Pilar. A més, 

necessitaven diners, i amb aquests textos periodístics en treien bastants.  

Una de les entrevistes més destacades va ser la que van fer a Carles Rexach, 

en les que l’aclamat futbolista del Futbol Club Barcelona va fer la següent 

declaració:  

 

 “Tú no debes saber ni qué es un corner, pero me haces preguntes más interesantes. 

Hay periodistas que, por pereza, se inventan las entrevistas y ponen las tonterías de siempre 

“estoy en mi mejor momento, el partido del Domingo será magnífico”. Y es que tal vez las chicas 

no sois tan retorcidas como los chicos. Estos, cuando se agotan los temes, nos hacen decir 

mentiras o pestes contra el entrenador para hacer sensacionalismo” 

Entre les entrevistes de 1974-1977 es troben les fetes a Juan Marsé, Manolo 

Vázquez Montalbán, Néstor Luján, Manuel Gerena, Lluís Llach, Solé Barberà, 

Ventura Gassol.  

 
 “Una vegada, la Norma i jo vam anar a entrevistar una escriptora molt famosa [...]”17 

																																																								
16	Veure	vocabulari	dels	annexos		
17	Fragment de L’hora violeta 
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Cal dir, que durant el curs del 1973, Montserrat va fer una aturada i va marxar a 

Londres. L’octubre, es va instal·lar a Bristol i va fer classes a la universitat de la 

ciutat. Durant aquest període, Montserrat va canviar per complet la seva manera 

d’escriure, de narrar periodísticament. Es va transformar en una professional, si 

cap, molt més acurada, sempre a la cerca de la màxima contrastació possible 

d’informacions. Situava la seva pròpia vivència com a punt de partida: 

l’experiència com a origen existencial. Mirava amb els seus propis ulls una 

realitat i n’extreia els conflictes socials per explicar-los i transmetre el missatge 

que volia cap al món. Era la literatura entesa com a crònica de l’experiència.  

 

A la dècada dels setanta, llavors, es va consolidar com a periodista de renom, 

respectada pels seus col·legues de professió. S’havia transformat en una 

escriptora valorada pel seu estil i la seva cultura, la seva maduresa i intel·lecte.  

Cal consultar els annexos per visualitzar el llistat d’articles publicats als mitjans 

esmentats, així com la seva data de publicació.  

 

Però, en resum, el que cal saber d’aquest llarg llistat són les dades següents:18  

 

Mitjans de comunicació on va publicar textos periodístics19  

• l’Avui (de 1990 a 1991), on publicarà un article d’opinió setmanal i 

entrevistes, fins el dia de la seva mort.  

• El Periódico de Catalunya (de 1978 a 1988), on va publicar més de 1.348 

articles. A partir del 1984 augmenta la seva rellevància dins el mitjà perquè 

comença a publicar una columna d’opinió diària.  
• El Mundo Diario (de 1975 a 1977) 95 textos publicats  
• Tele/eXprés (de 1971 a 1973) 60 articles publicats  

• l’Arreu (1976) publica 5 articles  

• L’Avenç (1977) publica 3 textos  
• Cuadernos para el dialogo (1973) escriu un article  

• La Calle (de 1979 a 1981) publicarà 8 articles  
• Presència(1975) publica un article  

																																																								
18 Dades recopilades per uns alumnes de l’assignatura d’Història del Periodisme dels Estudis 
de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra  
19 Dada proporcionada per Betsabé Garcia i Jordi Sempere a una entrevista  
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• Oriflama, (1972) on publica dos textos  

• Serra d’Or (des del gener de 1970) on publicà, d’una forma molt dispersa 

en el temps, uns quaranta articles  

• Treball (1975) publica dos articles  
• El Temps (de 1984 a 1992) on hi publicarà 7 articles, dos dels quals 

apareixeran en forma de pòstuma  
• Triumfo (de 1972 a 1977) on publica una trenta d’articles  

• Vindicación Femenina.  

Cal destacar també la seva trajectòria periodística en format audiovisual, amb 

les seves entrevistes al programa Personatges, el qual s’inicià el 1977, al circuit 

català de TVE.  

 

2. 3. 3. Els catalans als camps nazis, l’obra magna  
 

Búsqueda de los familiares de un joven español muerto en Polonia.  

Su cadáver fue encontrado por un soldado polaco junto a un horno crematorio. La oficia 

de búsquedas de la Cruz Roja polaca, a través de la Cruz Roja española, nos ha remitido esta 

fotografía de un joven español cuyo cadáver fue hallado por un soldado polaco durante la 

Segunda Guerra mundial en el curso de la liberación del campo de concentración de Oranienburg 

junto al horno crematorio.  20 

 

Aquesta és la noticia que llegeix Roig a La Vanguardia, el 13 d’Agost de 1971, i 

que l’alerta. És a dir: què feia, un nen espanyol, a un camp de concentració nazi 

que s’havia destinat, el 1933, a empresonar els berlinesos que no combregaven 

amb la política hitleriana? Poc després, al febrer de 1972, Edicions 62 publicava 

un llibre titulat Cartes de dels camps de concentració (francesos), de Pere Vives. 

Eren cartes que s’enviaven ela catalans quan havien fugit de la Guerra Civil 

Espanyola a destins francesos. Quan la Montserrat va topar amb la carta 35 

publicada a aquest llibre, es va adonar de que a un d’aquests catalans els havien 

deportat al camp de Mauthausen.  

																																																								
20	Extracte	de	la	noticia	real	publicada	a	La	Vanguardia,	el	13	d’Agost	de	1971		
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Més tard, al 1972, Montserrat va escoltar comentaris d’un home que seia darrere 

seu a un col·loqui convocat per l’escriptor Vicenzo Pappalettera, autor de La 

parola agli aguzzini (Los SS tienen la palabra). L’home que parlava era Joan 

Pagès i comentava amb un company experiències diverses: Roig va enllaçar fets 

i paraules i es va adonar de que aquell home era un supervivent d’un camp 

d’extermini nazi.  

 

Josep Maria Benet i Jornet, en Pepitu, va animar-la a emprendre un projecte que, 

més tard, la col·locaria en el lloc més alt. Sabien que un llibre d’investigació 

d’aquelles característiques era molt complicat de fer, gairebé inviable: moltíssim 

pressupost per a viatges, localització dels supervivents, hores d’entrevistes, i per 

descomptat hores de transcripció. La Montserrat no ho veia gens clar, però va 

acceptar.  

 

A partir d’aquí, va fer una llarga recopilació de testimonis, es va arribar a sentir 

un més d’ells. Segons les seves pròpies declaracions a la revista Destino, no 

podia gairebé dormir, els sons se li emplenaven de xemeneies, crematoris, 

carreteres senceres plenes de morts cadàvers, apilats uns a sobre dels altres.  

Finalment, Els catalans als camps nazis va ser publicat al 1977, després de cinc 

anys d’entrebancs temporals, de malabars fets amb les hores, perquè ella, Roig, 

seguia molt enfeinada amb totes aquelles escriptures, entrevistes i publicacions 

que li donessin diners per sobreviure, alimentar el Jordi, i seguir fent plans de 

futur amb la seva parella, en Quim Sempere i el seu futur fill, el Roger.  

 

 
 
2. 3. 4. El temps de les cireres  
 

Pels mateixos moments que es va publicar Els catalans als camps nazis, 

Montserrat  combinava el fort treball que comportava aquesta obra periodística 

amb El temps de les cireres, una novel·la que segueix la línia de Ramona, adéu 

i que parla de la quotidianitat amb una visió de gènere molt interessant. De fet, 

sovint s’associen aquestes dues obres, juntament amb L’hora violeta (1980) amb 

una trilogia on Roig explica un entorn familiar en què les famílies Claret i Miralpeix 
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aprenen a sobreviure en un temps marcat per l’obscuritat de la dictadura 

franquista, sense esperança de futur. Amb aquesta obra, Montserrat Roig va 

guanyar el Premi Sant Jordi, perquè el jurat va valorar molt positivament el retrat 

impressionista de la família Miralpeix en plena decadència burgesa. El títol de 

l’obra expressa el paradís perdut de la infantesa del poeta de la Comuna 

francesa Jean Baptiste Clément: «Quan vos en serez au temps des cerises / 

Vous aurez aussi des chagrins d’amour», en català: “Quan estiguis al temps de 

les cireres, també tindrà voluntat d’angoixes d’amor”. Així doncs, l’Emilio i la 

Natàlia, la protagonista, desitgen que arribi el seu temps de les cireres, “la 

primavera de la felicitat”. Hi ha una forta crítica a la cruesa de la dictadura 

franquista (amb la denúncia de l’execució de l’activista polític Salvador Puig 

Antich) i a la repressió de llibertat d’expressió.  

 
 
2. 3. 5. Personatges  
 
Entre els anys 1977 i 1978, Montserrat Roig seria la presentadora del programa 

televisiu d’entrevistes Personatges. Es tractava d’una sèrie d’entrevistes 

biogràfiques a persones destacades de Catalunya que fins aleshores havien 

estat excloses dels espais televisius, tals com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, 

Ovidi Montllor i Neus Català... L’any 1978 la direcció de TVE decideix eliminar el 

programa, i veta la periodista fins el 1981.  

 

 

2. 3. 6. Els 80, tot de llibres    

 

Amb L’hora violeta (1980), Montserrat Roig tanca la trilogia de la que més enrere 

hem parlat. Per tant, aquesta segueix una mica el que ve a ser l’eix argumental 

de les tres novel·les: el patiment de la dona, la cerca de l’amor, la frustració 

envers la quotidianitat i la parella catòlica monògama, les relacions familiars, el 

paper de la dona en la història del segle XX a Catalunya, entre d’altres. Segons 

la portada del llibre hi trobem tres dones acarades al seu fracàs: el fracàs davant 

l’home-pare, l’home-cervell i l’home com a ideal romàntic. Però és molt possible 

que es tracti d’un simbolisme per apropar-nos a la figura d’una sola dona 



Sense por a les paraules Memòria històrica col·lectiva i llegat de Montserrat Roig i Fransitorra  
	

	
	

44	

mitjançant tècniques d’acostament. No en va, al llarg d’aquesta obra l’autora 

sotmet el feminisme a una intensa deconstrucció.  

 

També en aquest any, Montserrat Roig coneix a Montserrat Blanes, una dona 

que porta els seus fills a la mateixa escola que ella. En la línia amb L’hora violeta, 

Montserrat Roig publica Mar, una novel·la que parla de Mar-Montserrat Blanes, 

un personatge basat en la seva amiga de l’escola.  

 
A primer cop d’ull, la Mar em semblà una mescla de noia de casa bona i de cambrera 

de bar d’alterne. Era el centre de tot i, alhora, tenia una gràcia especial per fer-se 

fonedissa, amb la tranquil·litat que només tenen els rics, els que s’han passat anys 

i anys polint de tal manera les seves formes que ningú no ho nota. 21 

 

També l’any 1980 viatja a Rússia per investigar el setge nazi a la ciutat de 

Leningrad. D’aquest viatge en surten dues obres com a resultat: Mi viaje al 

bloqueo (1982) i L’agulla daurada (1985). Per a Roig, la visita a Rússia no va ser 

un simple viatge, sinó que la va marcar moltíssim, tant com a periodista com a 

escriptora, i també per descomptat en la seva opinió personal i política.  

 

Més tard, el 1989, publicarà la seva última novel·la, El cant de la joventut. Entre 

la poesia i la ironia, aquest llibre ens presenta vuit narracions que ens expliquen 

la joventut perduda, el sexe, la mort, la memòria, l’oblit... tot englobat sota la 

importància del llenguatge. La veu singular de l’autora es revela en cadascuna 

de les narracions i, per sota de les diferències temàtiques, els dóna unitat. El cant 

de la joventut és fascinador per l’estil i l’atmosfera tan característics de Roig i 

l’acrediten com una de les veus més personals de la novel·lística catalana 

contemporània.  

 

També publicarà L’autèntica història de Catalunya (1990), un llibre que explica 

d’una manera personal quina havia estat la història de Catalunya amb la 

col·laboració de Francesc Vila. Ell va recopilar els acudits dibuixats que havien 

aparegut (o que havien estat prohibits) durant la dictadura a diaris catalans. Ella, 

completava l’obra, de forma escrita, relatant la història de la recent lliberada nació 

																																																								
21	Fragment de Mar, novel·la de Montserrat Roig		
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catalana. Calia, òbviament, una persona amb un estil àgil i clar, amb molta 

experiència en l’àmbit periodístic i que coincidís amb la visió catalanista que se 

li volia donar a l’obra, i aquesta va ser Montserrat Roig.  

Finalment, publica la seva última novel·la abans de morir, Digues que m’estimes 

encara que sigui mentida, que segueix en la línia d’amor fracassat i crítica a la 

idealització del romanticisme. En ell parla molt també sobre el plaer d’escriure en 

solitari i el de llegir en comú i compartir lectures. Aquest assaig introspectiu es 

convertiria en un testimoni literari.  

 

Finalment, Montserrat Roig i Fransitorra mor el 10 de Novembre de 1991, a 

l’edat de 45 anys, per culpa d’un càncer de mama. El seu decés causa una forta 

commoció en el món de les lletres catalanes.  
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Així doncs, i amb l’ajuda de tota aquesta informació tan real de la Montserrat 

Roig i Fransitorra, és necessari fer-se una imatge mental de com era ella, de com 

pensava, què feia i perquè. S’ha de recordar la seva infància sempre impregnada 

d’art, sobretot de coneixements fraternals sobre literatura. I, per descomptat, 

hem de tenir en compte també la seva formació teatral, especialment la seva 

estada a l’EADAG, on va formar la seva personalitat i va començar a fer certs 

contactes i amistats que la van permetre endinsar-se en l’elit catalana 

d’intel·lectualitat artística. Paral·lelament, les pinzellades de política que anaven 

construint el seu pensament crític van ser-hi presents des dels seus inicis però 

va ser també a l’EADAG on va tenir l’oportunitat de conèixer persones amb que 

entaular les primeres converses entorn aquest tema. Més endavant, i de la mà 

també de l’escola de teatre, els seus viatges per Europa la van permetre recórrer 

mon i apropar-se a la democràcia i a l’esperit d’esquerres, revolucionari i 

feminista, de ciutats com París o Londres. Va ser una dona que va lluitar pels 

drets del seu col·lectiu i del seu poble, sempre rigorosa i parlant del que sabia, 

doncs prèviament s’assegurava de estar informada d’allò que anava a 

pronunciar. En quant a la seva producció literària, cal dir que sempre va ser 

preocupada i compromesa, i centrant-se sobretot en la dona i en el seu patiment, 

sempre envoltat d’uns fets històrics narrats des del punt de vista personal i íntim 

del psicologisme dels personatges. El seu periodisme, exhaustiu i molt 

professional, destacava per no estar casat amb ningú, sinó per fer denúncia 

social de tot el que considerava injust, fos del color que fos. Destacable va ser la 

seva gran feina per recuperar la memòria històrica, amb la seva obra magna Els 

catalans als camps nazis o amb la també cap L’agulla daurada. Sempre 

compromesa, inexorable, incorruptible: feminista, d’esquerres, catalanista i, 

sobretot, una gran professional de les lletres. Una dona sense por a les paraules.  
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3. ELS GÈNERES I ESTÈTIQUES CONTEMPORÀNIES A 
ROIG  
 

La literatura catalana del segle XX s’emmarca dins d’un període històric convuls 

i canviant. Van succeir, al llarg d’aquests anys, diversos fets polítics i socials que 

implicaren revolucions, opressions i crisi, tots precedits per antecedents 

contundents com la Guerra de la Independència, el Sexenni Democràtic o la 

Restauració Borbònica. Un cop ja endinsats al segle XX, hem de tenir en compte 

la pèrdua de les colònies de Cuba i Filipines, la Primera Guerra Mundial, la 

Segona República Espanyola i, com no, la Guerra Civil que vam patir. Tots 

aquests fets, que s’apleguen en un període temporal curt, afectaren fortament a 

la societat contemporània. Per descomptat, la literatura i la cultura en general 

van servir com a eines tradicionals de crítica als problemes i injustícies del poble.  

Tenint en compte aquest marc històric hem de concebre Espanya com un país 

antiquat que patia guerres civils mentre altres veïns europeus gaudien de 

democràcies constitucionals i parlamentàries des de ja feia temps. En 

conseqüència, les persones pertanyents a moviments d’esquerres (socialistes, 

comunistes, sindicalistes, anarquistes... ) veien limitades les seves capacitats 

d’actuació. Mai no havien pogut comptar amb cap llei ni cap governador que els 

emparés i els proporcionés el dret a la reivindicació, ni la llibertat d’expressió de 

les seves propostes i ideals.  

 

Per tant, tornem a recordar que les eines emprades per aquests col·lectius van 

basar-se en la literatura, en la paraula clandestina i la lluita obrera. Entre ells va 

ser-hi Montserrat Roig.  

 

La contemporaneïtat de Roig amb aquests gèneres és un factor que ens indica 

una possibilitat elevada de que ella els treballés.  És convenient, per tant, explicar 

els gèneres i les estètiques que més es van desenvolupar i que van ser emprats 

per aconseguir la fi exposada de la crítica social. Aquestes tres estètiques són el 

realisme, el simbolisme i la novel·la psicològica.  
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3. 1. EL REALISME  
 

El Realisme és una tendència artística que va néixer a França, aproximadament, 

durant la segona meitat del segle XIX i que pretén reflectir la realitat quotidiana 

de mode objectiu.   

 

Per entendre en tots els sentits el que suposa el realisme, és necessari conèixer 

el context històric que va permetre que aquest corrent estètic entrés dins l’art. 

Primer cal saber que, amb la desaparició de les societats feudals, s’imposa un 

altre tipus de segmentació social que consisteix en una piràmide en que la 

burgesia (grans empresaris i terratinents) esdevenen la classe dominant del país. 

S’instal·len al poder i són de caràcter conservador i moderat.  

Per altra banda, els progressistes (petits empresaris, artesans i militars de baixa 

graduació) s’enfronten al conservadorisme i als privilegis i el poder dels rics 

(burgesos).  

 

També existeix el proletariat, classe a la qual pertanyen els obrers i els 

camperols, que tracten de defendre els seus drets i interessos. Les seves idees 

polítiques es basen en el socialisme i en l’anarquisme, mitjançant el qual tracten 

de buscar la democràcia i la igualtat de drets i oportunitats.  

 

S’ha de saber que el Positivisme comença a aflorar com a corrent de pensament 

filosòfic. Sorgeix com a reacció a les corrents romàntiques en les que 

predominava el sentiment i la imaginació. Per tant, i fruit dels avenços científics 

i tecnològics, proposa l’observació rigorosa i l’experimentació com a únics 

mètodes de coneixement de la realitat. L’evolucionisme, per altra banda, també 

explica el sorgiment del realisme i sobretot de la novel·la psicològica, doncs 

pretén explicar el comportament humà com a conseqüència de les lleis de 

l’herència i de l’evolució de les espècies.  

 

El realisme començaria com un moviment del proletariat artístic. Existia un 

missatge socio-polític en la representació del poble sense idealismes, és a dir, 

tal i com és objectivament. Així ho va ratificar Courbet, un dels pares del realisme, 
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quan el 1851 va declarar: “jo no sóc només socialista, sino també demòcrata i 

republicà partidari de la Revolució; en una paraula i sobretot, sóc un realista, és 

a dir, un amic sincer de l’autèntica veritat”.   

 

Com ja hem dit, el realisme es caracteritza per dur intrínsec un anàlisi rigorós de 

la realitat, és a dir, que l’escriptor en qüestió ofereix un retrat del que observa al 

seu voltant. Una característica existencial és l’eliminació de tot aspecte subjectiu, 

de narració de fets fantàstics o sentiments que s’allunin de la realitat. Per tant, 

les accions hi apareixen responen a fets versemblants localitzats en llocs 

concrets, reals i coneguts.  

 

Al retractar els esdeveniments tal i com són, el realisme transforma l’art en una 

eina de denúncia dels defectes i mals que afecten la societat, alhora que ofereix 

al lector alternatives per solucionar-los. Per tant, es descobreixen lacres de la 

societat amb actitud crítica, és a dir, reneix l’idea d’un “art útil”: la novel·la ha de 

contribuir a la reforma o al canvi del col·lectiu.  

 

Es veuen reflectits els problemes de l’existència humana, que componen el tema 

fonamental de la novel·la realista. Els temes més concurrents, per tant, toquen 

de prop aspectes relacionats amb la vida quotidiana i solen estar relacionats amb 

la vida familiar i la intimitat. Així com es refusa tot allò sentimental, també es fa 

amb aspectes espirituals, donant així tocs individualistes. Només es parla de la 

religió si és en un sentit de la vida quotidiana de les persones. És a dir, no es 

plantejarà l’existència d’un deu, però sí es descriuran fets consuetudinaris com 

una dona anant a missa un diumenge.  

 

L’escriptor modernista es preocupa tant pels personatges de classe burgesa com 

els de classe proletària. Així doncs, trobem l’aparició d’herois moderns, és a dir, 

de personatges que, d’una forma o d’altre, encarnaven els principals valors del 

seu temps i de la seva cultura. Però paral·lelament, és fàcil trobar  personatges 

clàssicament coneguts com antiherois. És el cas de les prostitutes, rodamóns, 

malalts mentals, subproletariat... que amb el realisme veuen l’oportunitat 

d’ocupar papers protagonistes. No obstant, es dona prioritat a la descripció de 
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personatges marginats en ambients sòrdids i es narren les seves misèries 

quotidianes per sobreviure en una societat hostil. 

Els protagonistes esdevenen individus analitzats psicològicament d’una manera 

molt exhaustiva. Importen les motivacions i els costums, alhora que existeix un 

gran interès per la descripció del caràcter, temperament i conducta. És freqüent 

trobar una sèrie de revolten internes en que el personatge es veu immers en el 

seus propis dubtes, pors i inseguretats. Es treu a la llum els seus pensaments 

més íntims i l’autor sovint es dirigeix al lector per comentar els seus 

comportaments. És el que anomenes novel·la psicològica, gènere molt treballat 

en l’estètica modernista.  

 

La necessitat de descriure profundament l’interior dels personatges determina la 

presència d’un narrador omniscient que conegui el passat, el present i el futur 

dels successos, mitjançant les sovint emprades retrospeccions i anticipacions. 

Així doncs, referent a l’estil narratiu, cal dir que apareixen diversos registres 

lingüístics, d’acord amb la parla de cadascun dels personatges. En el cas del 

realisme a Catalunya, a més hi ha diverses variacions entre el castellà i el català, 

doncs en una terra bilingüe seria molt poc realista emprar només un sol idioma.  

Cal dir que aquestes obres tenen un caràcter històric, doncs ubiquen en un pla 

social, polític i econòmic als personatges que hi intervenen. Per això, és 

necessari que l’autor realista es basi en la documentació i en anotar tot el que 

veu al seu voltant per fer una bona obra realista. És impossible descriure el 

caràcter d’un ésser humà sense explicar abans en quin entorn es 

desenvoluparan les seves accions i es crearan els seus pensaments o 

sentiments.  

 

És important tenir en compte que, malgrat que el realisme pretén reflectir de 

manera objectiva el que passa a la societat, és impossible que un escriptor no 

deixi entreveure unes pinzellades de subjectivitat a la seva obra. Els éssers 

humans som subjectius per naturalesa, per la qual cosa hem de tenir present 

que tant els successos que afectin a l’escriptor com la manera en que els 

interpreti es veuran reflectits en la novel·la en concret.   
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3. 2. EL SIMBOLISME 
  
El simbolisme és un moviment artístic de meitats i finals del segle XIX, que es 

veu reflectit en la seva majoria en les arts plàstiques, malgrat que també és 

bastant usual a la literatura. Fou introduït pels idealistes i pels prerafaelistes, com 

a reacció al materialisme científic del segle XIX i a la corresponent decadència 

de l’humanisme.   

 

Explicat d’una forma més tècnica i fent referència sobretot a la seva versió  

plàstica, podem dir que el simbolisme es caracteritza perquè presenta imatges 

oposades a la realitat visible o científica, per tal de demostrar que existeix una 

realitat amagada que, si no és possible conèixer, és almenys possible d’intuir. 

En el simbolisme l’art no representa, sino que revela mitjançant signes una 

realitat que pot estar dintre o fora de la consciència: l’obra palpable, llegible o 

visible és una mena de pantalla, la qual reflecteix quelcom diferent al que sembla 

si l’analitzem.  

 

La literatura simbolista (sobretot el vers)  consisteix en evocar, més que no pas 

en descriure, mitjançant tota una sèrie d’imatges o elements simbòlics per 

transmetre els sentiments o pensaments desitjats per l’autor. 

Si ens centrem en el terme de “símbol” com a recurs literari, cal definir-lo com la 

utilització d’una paraula o expressió que conté almenys dos significats: un real i 

un altre metafòric, aquest segon normalment ocult a primera vista. Aquest segon 

significat representa conceptes que són visibles només si se’n fa una traducció i 

es posen en context.  

 

Un tema constant fou el de la dona, venerada o temuda, ésser angelical (Ofèlia) 

o maligne (Salomé). També ho fou el de la mort, amb l'al·lusió al més enllà. 

Sovint la dona i la mort van unides: l'una porta a l'altra, segons els simbolistes.  
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3. 3. LA NOVEL·LA PSICOLÒGICA  
 
La novel·la psicològica és un gènere novel·lístic que va sorgir a principis del 

segle XX. Aquest tipus de literatura s’entén com a l’eina per reflectir el món 

interior dels personatges: els seus pensaments, sentiments, caràcter, ideologia, 

valors o la seva visió del món; també poden mostrar la seva maduració o evolució 

al llarg de l’argument.  

 

Per descomptat, el segle XX representa l'explosió del realisme psicològic, 

especialment amb l'exemple de Vermell i Negre, del francès Sthendal . Després 

vindrien els grans autors realistes en què la psicologia dels personatges 

adquireix una dimensió important . Potser l'exemple cimera d'aquest període 

sigui el rus Dostoievski, del qual podríem destacar nombrosos exemples de 

novel·la psicològica, tals com Crim i Càstig o Els germans Karamazov . En el cas 

d'Espanya , durant el segle XIX, Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán són 

exemples d'aquest tipus de novel·la. I més especialment en el cas de Catalunya, 

cal destacar a Mercè Rodoreda i a Llorenç de Villalonga. 

 

En quant als temes, solen rondar el desengany amorós, passant pel sexe, tot 

envoltat per la inadaptació a la realitat, el fracàs individual i personal, el 

convencionalisme. Els personatges que donen vida a aquests temes solen ser 

dones, les quals entren en crisi amb el seu entorn i d’aquí s’inicia tota la trama. 

Cal destacar que la novel·la psicològica és una novel·la de personatges per 

sobre de la trama o de l’acció. Si be els fets que succeeixen ajuden a la 

composició total de l’obra, existeix una gran preeminència de l’acció interna 

sobre l’acció externa: es dona prioritat al que succeeix a la ment dels 

personatges abans que el que succeeix al seu voltant.  

 

El temps interior es caracteritza perquè els personatges recorden fets del seu 

passat suggerits per sensacions o objectes. Aquests trencaments temporals 

podem classificar-los com a anticipacions o introspeccions. El fet de que hi hagi 

objectes o sensacions que recorden a elements o fets concrets rep el nom de 

simbolisme, del qual en parlarem més endavant a l’apartat Novel·la simbolista. 
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Una de les característiques més pura d’aquest gènere és la introspecció de la 

psicologia (sobretot Freudiana) en la composició total de la novel·la: tractament 

de malalties psicològiques o psiquiàtriques, teories o hipòtesi de caire socio-

científics, personatges metges, tema recurrent de la bogeria, etc.   

 

Sovint es fa ús de la formats com el dietari, on l’autor descriu el seu dia a dia i 

s’enfronta als seus propis conflictes interiors. També sovintegen les cartes, que 

són una tècnica que ajuda a retratar les relacions interpersonals dels 

personatges. Si l’autor ha decidit narrar en prosa i en tercera o primera persona, 

normalment s’ajuda amb monòlegs interiors, on dona la paraula als seus 

personatges, fent així aflorar els seus sentiments o pensaments de la forma més 

directa i pura possible.  

 

Per tal de tenir més feedback dels lectors, l’autor normalment tracta d’emprar les 

tècniques i característiques esmentades per fer partícip al lector i crear en ell una 

empatia que el faci identificar-se amb els personatges.  

 

L'escriptor de novel·la psicològica elabora la trama sempre sota els paràmetres 

permesos per la condició psicològica de cada personatge, de manera que el 

lector, que els va coneixent a poc a poc, sempre es pregunta què passarà a 

continuació. Si l'escriptor de novel·la psicològica és hàbil, portarà al lector per un 

camí sembrat de misteri i suspens, fins que sàpiga el desenllaç de les penes 

psicològiques dels personatges principals, servint els secundaris de contrast 

amb els primers. En resum , la novel·la psicològica ens farà viure experiències 

diverses, de vegades quotidianes, de vegades dramàtiques, sota l'enfocament 

personal de l'autor , que desgranarà , a través dels personatges, els seus propis 

impulsos emocionals i personals.  
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PART 2. ESTUDI PRÀCTIC 

BLOC 1.  
Caràcter  

i essència  
 
 

Anàlisi de les característiques estilístiques de 
l’escriptura de Montserrat Roig, així com dels 

corrents de pensament i estètiques que 

influenciaren la seva obra. 
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1. 1. CARÀCTER  
 

El caràcter i l’essència de cadascú de nosaltres són fets que es reflecteixen cap 

als altres i que ens conformen com a persones. Determinen quins són els nostres 

pensaments, sentiments, creences i interessos. En el nostre dia a dia emanem, 

mitjançant els actes i les paraules, qui som. En el cas d’un escriptor, per tant, el 

seu noumenon es veu reflectit en la seva obra en gairebé el cent per cent dels 

casos. Roig és en aquest sentit una literària molt transparent que proposa 

revoltes internes i externes patides pels personatges, amb la finalitat que el lector 

pugui fer-ne la seva pròpia interpretació. Per entendre de quina forma veia el 

món Montserrat Roig, és necessari remetre’s a les entrevistes realitzades, que 

han estat un important mitjà per escriure aquest apartat.  

 

 
1. 1. 1. L’ÈTICA DE ROIG  
 

Montserrat Roig és escriptora, periodista, però per sobre de tot està compromesa 

socialment i té consciència de classe i de gènere. Per tant, el seu feminisme es 

plasma en les seves obres, tant en els personatges principals (que solen ser 

dones) com en els eixos argumentals, que solen voltar entorn la quotidianitat de 

la figura femenina (matrimoni, fracàs amorós, opressió, convencionalisme, 

llibertat, etc.).  

 

Un exemple per explicar la visió de Montserrat Roig del mon és el títol que rep la 

biografia escrita per Betsabé Garcia. Aquest títol és Amb altres ulls (originalment 

Con otros ojos). Com va afirmar Garcia a l’entrevista que em va ser concebuda, 

és un títol fàcil d’apreciar però difícil d’explicar, i és precisament en aquesta 

explicació teòrica on resideix la informació necessària per entendre com pensa 

(i en conseqüència com escriu) Roig.  

 

Hem de situar Roig en els anys seixanta i setanta i hem de donar importància, 

òbviament, al maig del 1968. És llavors com sorgeixen les teories filosòfiques 

que descobreixen el subjecte. Ans al contrari, al llarg de tota la història del 
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pensament s’ha parlat de la relació entre objecte i subjecte, donant major pes a 

l’objecte.  

 

Però per explicar l’ètica sota la qual Montserrat Roig escriu les seves obres, hem 

d’explicar alhora la proposta ètica Kantiana. I al mateix temps, per explicar la 

proposta Kantiana, hem de remuntar-nos a les diferents propostes que han fet 

alguns filòsofs al llarg de la història.  

 

Tot va començar amb Descartes, quan va tractar de trobar una forma o un 

mètode d’adquisició de coneixement que li proporcionés certesa: un sistema del 

qual ni res ni ningú pugui mai tenir el menor dubte. Però finalment, Descartes va 

sucumbir en el seu propi sistema, concloent que el coneixement és impossible. 

Aquesta conclusió, malgrat que en el seu moment va prendre força rellevància, 

va acabar desmentint-se, per tant, podem considerar-la momentània. Però 

Descartes, precisament amb aquesta teoria de la inexistència del coneixement, 

se n’adona que si que hi ha quelcom del que no pot dubtar: si pot dubtar implica 

que pensa, i si pensa vol dir que existeix. Precisament, és aquest “penso, doncs 

existeixo”, el que ens obre el camí cap al “UN” que coneix (el “jo”) i l’“ALTRE” 

(allò que és conegut). Aquest “UN” correspon al subjecte pensant i autoconscient 

que té capacitat de raciocini.  

 

Anys més tard, va aparèixer David Hume, un filòsof escocès que considerava 

que tota la font de coneixement possible eren els processos cognitius o sentits, 

és a dir, era empirista. Hume va arribar a la conclusió següent: els nostres 

processos cognitius reben diverses percepcions que no són més que imatges 

inconnexes, amb les quals el nostre cervell fa comprensible una realitat que d’un 

altre mode és incomprensible. Per tant, el que això volia dir era que en realitat 

no podem conèixer res, és a dir, escepticisme basat en els sentits. Com no hem 

vist al nostre “jo” mai, com no hem escoltat ni vist una causa, Hume conclou que 

el coneixement és impossible, que ni tan sols podem tenir certesa de la nostra 

pròpia existència, del nostre propi “jo”. Si anem més enllà, el que Hume ens diu 

és que no podem tenir certesa del “UN”, que és allò que coneix (el nostre “jo”). I 

molt menys podem tenir certesa d’allò “ALTRE” (allò que és conegut).  
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Passat un temps, un altre filòsof arriba per rebatre els arguments de Hume. El 

seu nom és Kant i dedicarà precisament la seva trajectòria a demostrar que 

Hume estava equivocat. Quan Kant va llegir la Investigació sobre el coneixement 

humà (de Hume), va començar a escriure la Crítica de la Raó Pura, on pretenia 

demostrar perquè David Hume s’equivocava mitjançant la seva pròpia proposta 

epistemològica. Proposa quelcom que no havia estat mai plantejat abans: que la 

raó posseeix una sèrie d’elements que ens permeten percebre la realitat i 

condicionen la nostra manera de fer-ho. És així com fa que absolutament tot 

recaigui sobre l’ésser humà i, més acuradament encara, sobre la raó. Aquesta 

raó, condicionada per l’espai i el temps, ens permet entrar en contacte amb 

elements que podem arribar a conèixer. Per tant, el que proposa Kant és que la 

raó és l’ens que pensa, que coneix, l’”UN”. Aquest “UN”, té per tant la capacitat 

d’entrar en contacte amb allò “ALTRE”, amb allò que pot ser conegut.  

 

Un cop analitzada la proposta epistemològica de Kant, hem d’emmarcar tot 

aquest engranatge dins el seu gran sistema proposat, és a dir, dins la proposta 

filosòfica Kantiana. I concretament, hem de traslladar aquestes teories i 

argumentacions a l’ètica, per entendre precisament com Roig veu el món i les 

persones, i com ho reflecteix en les seves novel·les i reportatges.  

Kant es planteja com ha d’actuar aquest “UN” que coneix front allò “ALTRE” que 

és conegut. El que conclou és que com no podem arribar al noumenon (el que 

fa existir) dels elements que ens envolten (“ALTRES”), hem d’actuar com si allò 

“ALTRE”, que en realitat són altres “UNS”, fóssim nosaltres mateixos. És a dir: 

com no puc saber què és allò que tinc davant, el tractaré com si fos jo mateix 

(l’”UN), perquè tots som “UNS” vistos per nosaltres mateixos però “ALTRES” vist 

sota l’òptica d’una persona externa. Però en realitat, aquests que nosaltres 

percebem com “ALTRES” són també “UNS”, si es miren des de sí mateixos, des 

del seu “jo”.  

 

Hem de tenir en compte que, potser sense adonar-se’n, Montserrat Roig va 

seguir l’ètica Kantiana com a model de conducta humana. Ella creia en la igualtat 

de les persones, en què hem de fixar-nos en aquests altres per poder afirmar 

que estem actuant correctament.  
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A més a més, hem de saber que quan apareix la Teoria de l’Un i la Teoria de 

l’altre, aquest “UN” que pensa i que és capaç de conèixer, socialment pren la 

forma humana d’home, de classe mitjana, cristià, de raça blanca, heterosexual i 

capitalista. Aquest concepte s’allunya ja del que podem emmarcar com a teoria 

kantiana, però és important saber quin desenvolupament i representació dona el 

col·lectiu social a la figura d’aquest subjecte que pensa.  Podem dir que s’imposa 

només un tipus de “jo” conscient, es creu que només hi ha un “UN” capaç 

d’entendre, de pensar i de raonar i que tot allò altre és indiferent, perquè és un 

“ALTRE” que no és un “UN”, de cap de les maneres. L’home blanc d’edat mitjana 

i classe benestant s’imposa, i s’implanta la forta idea de que només és ell qui pot 

pensar, i el que encara és pitjor, que tot allò que no sigui l’”UN” pot tractar-se 

simplement com elements irracionals i incapaços, que no són autoconscients. 

Amb altres paraules, se simplifica la forma física i el poder social del que és un 

ésser humà, es deshumanitza a tot aquell qui no compleixi amb uns certs 

estàndards. Per tant, més endavant, des d’alguns col·lectius marginats, es 

comença a córrer l’idea de què hi ha molts “ALTRES” que també poden ser 

“UNS”, es parla de que tots els éssers humans som iguals pel simple fet de ser-

ho i ser-ne conscients.  

 

Hem de situar per tant a Roig com una dona benestant de raça blanca que, 

malgrat els seus privilegis, decideix deconstruir-se i busca les causes dels 

successos dins dels subjectes, perquè creu que és ella mateixa qui té la capacitat 

de dirigir el seu pensament. D’aquí sorgeix el feminisme teòric o altres corrents 

d’igualtat. Sabent tot això, hem d’emmarcar a Roig com una dona que creu i es 

preocupa per aquesta teoria de l’altre, que practica l’ètica Kantiana. El seu 

bagatge intel·lectual i filosòfic li permet analitzar elements del seu entorn que els 

demés no són capaços ni tan sols de tenir-los en compte. Té una òptica més 

ample, que comprèn aquests “ALTRES” que no estaven considerats com “UNS”. 

És precisament això el que la va fer ser una periodista com poques, el fet de 

parlar, donar visió i importància a allò que altres no van donar.  

 

Per descomptat, aquesta òptica es veu reflectida en la seva obra literària. És per 

això que Roig dona quasi sempre el paper principal a la dona, plantejant-la com 

a representació de l’ésser socialment inferior que ha d’emprar els seus 



Sense por a les paraules Memòria històrica col·lectiva i llegat de Montserrat Roig i Fransitorra  
	

	
	

61	

coneixements i les seves forces per resoldre els conflictes interns i externs que 

l’ envolten i la condicionen. 
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1. 1. 2. CRÍTICA A L’AMOR ROMÀNTIC 
 

Montserrat Roig, al llarg de la seva obra, fa diverses crítiques a l’amor. Però no 

hem d’entendre aquesta crítica com una negació total a tot tipus possible de 

relacions afectives, sinó que hem d’entendre aquesta rebel·lió com una detracció 

al que actualment anomenem “amor romàntic”.  

 

L’amor romàntic és un dels models d’amor que fonamenta el matrimoni 

monògam i les relacions de parella estables en les cultures modernes, 

principalment en les occidentals. Llevat dels moviments d’esquerres (i sobretot 

de l’esquerra feminista) originats en el darrer segle, l’amor romàntic ha estat 

descrit per aquests col·lectius com una construcció social funcional al sistema 

econòmic capitalista. Sobretot hem de tenir en compte que, si analitzem l’amor 

romàntic des del punt de vista de l’esquerra feminista, és vist com una forma de 

dominació contra les dones que s’articula dins les lògiques del patriarcat.  

 

El motiu pel qual aquest tipus d’amor sigui vist com una eina d’opressió cap a la 

dona i sobretot com una construcció funcional al sistema capitalista és, 

precisament, els trets que el caracteritzen. L’amor romàntic es basa en l’entrega 

total a l’altra persona, el que implica fer de la parella l’únic i fonamental per a la 

teva pròpia existència. Per tant, es depèn de l’altra persona, a la qual ens hem 

d’adaptar, postergant allò propi, a més que existeix un fort sentiment de 

desesperació davant la idea que la persona estimada se’n vagi. Tot és 

perdonable i justificable en nom de l’amor, alhora que se sent que qualsevol 

sacrifici és positiu si es fa per amor a l’altra persona, ja impliqui la falta de valors, 

la violència, etc. Es viuen experiències molt intenses de felicitat i sofriment, 

mentre que s’ha d’atendre minuciosament per vigilar qualsevol senyal de 

disminució de l’interès o l’amor que sent per tu la teva parella. El temps invertit 

en la relació i en estar físicament junt a la parella, ha de ser màxim, pel que tot 

ha de ser compartit, s’ha de tenir els mateixos gustos i interessos. Es creu que 

és impossible amar a una altra persona mai més com has estimat a la teva parella 

actual i s’idealitza a l’altra persona, no acceptant que pugui tenir algun defecte. 

Aquestes dinàmiques relacionals lliguen a la persona a la seva pròpia relació.  
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L’amor romàntic és vist per les persones contràries al capitalisme com quelcom 

negatiu perquè duu intrínsec la  reprodueix un sistema de dominació en què 

apareixen jerarquies, obligacions imposades, submissions i poder. La dona i 

l’home ocupen rols diferents dins de la relació. Cadascú ocupa el seu lloc, sense 

sortir-se’n, perquè del contrari es pensa que l’amor no serà real i pur, o que no 

són un bon home o una bona dona, és a dir, que no compleixen biològica o 

socialment els ítems que se’ls pressuposa per considerar-se d’un sexe o d’un 

altre. El problema d’aquest tipus d’afecte és que, per aconseguir complir les 

característiques ja esmentades, acaben apareixent sentiments o accions tals 

com la dependència, el control, la gelosia... Per tant, l’home serà aquell que vetlla 

per la seguretat física de la dona: ha d’emprar la força per demostrar que la seva 

parella li pertany a ell i exclusivament a ell. La dona, per la seva banda, haurà 

d’emprar totes les seves eines tòpicament femenines per ocupar el rol de 

protectora sentimental: ha de donar estabilitat a la relació, ha de procurar que 

l’home segueixi estimant-la, és l’encarregada de vetllar per l’eternitat, 

l’exclusivitat i per l’amor únic.  

 

Aquest pensament ve de la creença de que la dona necessita ser 

complementada per un home, de manera que es reprodueix el model 

heteropatriarcal de la societat en la que vivim, es reflecteix dins la relació 

afectiva-sexual.  

 

Montserrat Roig coneix aquest tipus d’amor, però decideix que no és el tipus que 

ella vol viure. Creu que no és la manera correcta d’estimar, per la qual cosa 

decideix reflectir en les seves obres a dones que busquen en l’home el seu 

complement, “l’home de la seva vida”, un amor únic, etern i exclusiu, en definitiva, 

que van a la cerca de l’amor romàntic. La crítica s’observa en què Montserrat 

projecta en aquestes dones forts sentiments d’autoculpabilitat, fracàs, estafa, 

impotència, etc. Aquests sentiments són conseqüència de no aconseguir el que 

es pressuposa d’elles com a dones que ocupen el seu rol dins la relació d’amor 

romàntic. Algunes d’elles són enganyades pels seus marits, o no hi troben el 

complement que esperen, tenen amants o no se senten estimades dins la 
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parella. És llavors quan apareix el sentiment d’estafa, perquè no troben en l’home 

allò promès, no aconsegueixen sentir-se planament estimades, les úniques.  

 

Per tant, com a conclusió podem extreure que una de les característiques en els 

temes freqüents de les obres de Roig serà aquest sentiment de la cerca 

fracassada de l’amor ideal (romàntic), o l’estafa amorosa. Per altra banda, també 

apareixeran personatges que simbolitzen l’amor lliure, el deslligament i la dona 

autosuficient que no compleix amb el rol femení imposat per l’amor romàntic, que 

busca en l’home un amic, un company amb qui recórrer conjuntament un camí 

sense possessions, jerarquies ni obligacions morals imposades. Dones que són 

capaces de trobar en elles mateixes el complement perfecte i que desenvolupen 

les seves vides al marge d’un lligam emocional que les obligui a tancar les seves 

ments o els seus cossos.  
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1. 2. CARACTERÍSTIQUES I RECURSOS LINGÜÍSTICS  

Un dels aspectes que més caracteritzen a un escriptor és el seu estil narratiu. 

Els recursos lingüístics que pugui emprar van des de la preferència per certs 

connectors fins a la utilització de metàfores i altres recursos literaris, passant per 

l’elecció de diverses alternatives com el polisíndeton o l’asíndeton, la 

subordinació o la coordinació, etc. Per aquest motiu és important obrir un apartat 

on es defineixin quines són les tècniques estilístiques de Roig, és a dir, quines 

són les marques que deixa a les seves obres, i per les quals podem identificar-

les com a seves.  

 

A continuació podrem trobar una sèrie de característiques lingüístiques trobades 

al llibre Ramona, adéu, tot seguit d’uns exemples de cadascun d’aquests 

recursos expressius, que es troben en cursiva.  

	

 	

1. 2. 1. RITME LENT I CONTUNDENT: POLISÍNDETON I 
ASÍNDETON  
 	
En la literatura de Roig es pot observar un ritme lent que ve marcat per una 

estratègica combinació de polisíndetons i asíndetons. Per donar contundència 

als fets o als pensaments d’un personatge, decideix enfortir les oracions, marcar-

les i donar-les rellevància.  

	

El polisíndeton22 té la funció principal d’alentir o disminuir el ritme de l’escrit, per 

tal d’emfatitzar les paraules exposades i dotar de més intensitat a l’expressió. 

Produeix efectes molt variats, entre els quals podem trobar la sensació de 

solemnitat, assossec, gravetat, desbordament... Si se’n fa un ús excessiu o poc 

controlat pot arribar a fer que el text esdevingui monòton. Per tant, hem de saber 

que s’ha d’emprar amb precaució.  

	

																																																								
Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans:  
22 Polisíndeton: m. [FL] Coordinació de diversos elements lingüístics mitjançant la repetició 

freqüent d’una conjunció. 
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I arribaria un dia en què la figura d’en Jordi s’esvaniria en el temps. I era 

desesperant només de pensar-hi. Potser es trobarien, i li diria hola Jordi, com 

estàs. I comentarien les ximpleries de moda.  

 

L’asíndeton23 és un recurs literari que es refereix a una pràctica on l’autor 

decideix deixar de banda les conjuncions, sense oblidar, però, mantenir la 

correcció gramatical del text. És una eina que ajuda a acurtar el significat implícit 

de tota la frase i presentar-lo en forma succinta. Construeix una versió compacta 

del sentit complet de l’oració, ja que ajuda a crear un impacte immediat: el lector 

entra en sintonia amb el que l’escriptor està tractant de transmetre. En definitiva, 

el missatge és concís i potent. Normalment, la manca d’ús dels nexes que s’usen 

en l’oració coordinada (que és el tipus d’oració antagònic a l’asíndeton) obliga 

que es produeixi la repetició de paraules.  

	

És clar, petita, una altra vegada, és clar que m’agrada estar amb tu. Si no, no hi 

fóra, oi? Una rialla que l’envermellia. Un petó al clatell.. quin goig, sóc feliç, saps? 

La nit més llarga de les seves vides, la més intensa. Et confons, menuda, no 

saps és pas la veritat.  

 	

 	

1. 2. 2. CONNEXIÓ AMB EL LECTOR  
 

Un recurs molt emprat per Montserrat Roig és l’apologia al lector i, sobretot, 

l’apologia al col·lectiu al qual va dirigit la crítica social a la qual estan sotmesos 

els seus escrits (sobretot periodístics: assajos, articles d’opinió, editorials...). 

Amb aquest mètode, el que Roig busca és que la seva crítica esdevingui més 

ferotge i directa, alhora que aconsegueix una major precisió en la identificació de 

la injustícia social denunciada i un major atac als agents opressors o cometedors 

d’aquesta injustícia.   

 

																																																								
23 Asíndeton: m. [FLL] [FL] Absència de les còpules o dels elements d’unió que podrien ésser 

nexe, o que caldria que ho fossin, entre dos termes o més. 
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1. 2. 3. EL MONÒLEG INTERIOR, LA CARTA I EL DIETARI: ELS 
REIS DE LA NOVEL·LA PSICOLÒGICA 
 
Si hi ha un gènere que permeti desenvolupar en la seva màxima potència 

l’estètica psicològica, aquest és la novel·la. De fet, habitualment no es parla 

d’estètica psicològica, sinó directament de novel·la psicològica24, que és l’estil 

escollit gairebé unànimement. I, per fer més acurada aquesta afirmació, el que 

també podem donar per vàlid és que els dos recursos narratius més emprats (a 

nivell del tipus de narrador escollit) són el monòleg interior, el dietari i les cartes. 

Aquest fenomen no és casual, sinó que respon a la facilitat amb què l’escriptor 

pot cobrir les necessitat que presenta la novel·la psicològica mitjançant les 

pròpies característiques d’aquests tres tipus de narradors. El dietari, el monòleg 

interior i la carta permeten obrir les carns dels personatges i que el lector 

s’endinsi en les seves ments, perquè en ells el personatge explica com se sent, 

quins són els seus pensaments, sensacions, opinions... en primera persona. Per 

tant, el fet de donar veu al propi personatge permet donar les pistes necessàries 

al lector perquè ell mateix en faci un anàlisi psicològic i pugui identificar-se’n. En 

definitiva, el dietari, la carta i el monòleg interior permeten desenvolupar la 

finalitat existencial de la novel·la psicològica i, per lògica recursos molt emprats 

en la seva escriptura.  

 

La carta és una molt bona eina per introduir-la com a instrumentari bàsic en la 

novel·la psicològica. En ella, es prioritzen l’interior dels personatges i les seves 

relacions interpersonals per sobre dels esdeveniments o accions. Per aquest 

motiu, la carta és idònia. Permet que un personatge s’obri per mostrar els seus 

pensaments i sentiments propis, però, el que és més important, permet crear i 

reforçar vincles entre personatges i explicar quina és la seva relació. L’anàlisi 

que pot fer-se d’aquesta relació pot ser superficial (ens permet saber què els 

uneix dins de tota la trama argumental) o pot ser de caire més profund i interior 

(com es veuen l’un a l’altre, què senten entre ells, sentiments mutus o recíprocs 

																																																								
24	És convenient revisar l’apartat que parla sobre la novel·la psicològica per entendre 
aquest apartat		
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que comparteixen, semblances i diferències entre ells...). L’última de les utilitats 

(mostrar les diferències i les semblances entre personatges) pot ser un recurs 

per fer notori un contrast entre dos personatges per diferents fets com, per 

exemple, que siguin se classes socials o cultures diferents. La carta permet 

també jugar amb quina és la informació que el personatge remitent dóna al 

receptor: és a dir, li amaga o oculta quelcom? menteix?, etcètera. Un exemple 

seria que el lector sàpiga que un personatge està enamorat d’altre per, per 

exemple, un monòleg interior que ha aparegut, però que a la carta aquest li oculta 

a la persona a la qual va dirigida. O, pel contrari, en aquesta carta es poden 

veure desvelats secrets que el lector no conegués amb anterioritat. A més a més, 

es fa possible que el lector pugui identificar una cronologia acurada i ordenada 

de les mateixes cartes i de la situació geogràfica dels personatges, ja que hi 

apareix sovint la data i el lloc en què són enviades.  

	

El monòleg interior té com a principal característica la sinceritat i transparència 

absoluta del personatge. És quan parla amb sí mateix, per tant no és limitat per 

cap tipus d’agent extern. Són l’aplec de pensaments, idees i sentiments que van 

a parar a la seva ment i que les expressen tal com brollen. És una mena de 

radiografia del cervell i el cor del personatge, sense necessitat d’una excessiva 

ordenació dels conceptes. Al monòleg interior el lector pot conèixer els 

pensaments més íntims i profunds del personatge, doncs és aquest segon mateix 

qui s’autoanalitza. Permet desenvolupar i explicar les pors més amagades al 

subconscient i l’inconscient. A més, l’ús freqüent de preguntes retòriques que es 

fa el personatge permet que el lector se les faci a ell mateix també. 

S’aconsegueix, per tant, que l’autoanàlisi passi a dur-se a terme també pel lector. 

En conclusió, s’aconsegueix una major empatia i enteniment de la totalitat del 

personatge,  alhora que es reforça la relació empàtica entre personatge i lector.  

 

De vegades penso que jo ja hi he estat, a París, i que he dansat milers de valsos 

amb homes diferents, aristòcrates europeus que m’han estimat amb follia i 

passió. Però, d’altres, sembla que senti remors de veus que em diuen a cau 

d’orella, no, Mundeta, no, això no fa per a tu, vés-te’n, torna a casa teva. No 

respiro l’alegria de París, l’alegria de viure oberta i anhelant que solament 

posseeixen els qui tasten la llibertat, l’exotisme d’altres països.  
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El dietari és recorrent perquè permet que el personatge obri les seves carns per 

mostrar-se a sí mateix el que pensa. És a dir, el que el diferencia amb el monòleg 

interior és que el dietari no acostuma a ser tan profund, pel fet que el 

subconscient del personatge no hi intervé d’una forma tan directa i notòria. Però 

s’hi assemblen en què, com el personatge dirigeix el text a sí mateix, parla sense 

miraments ni gaires dilacions o ocultar informació. Sol tenir un to menys reflexiu 

que el monòleg interior, doncs no té un caire tan racional i profund, sinó que 

l’autor limita més les paraules del personatge. També es diferencia en què el 

dietari sol presentar una major cohesió, perquè el monòleg és molt més directe, 

té menys filtre. A més, no hem d’oblidar que el dietari és un text escrit i el monòleg 

interior és oral o bé directament un text extret directament de la ment del 

personatge, per la qual cosa presenta (el dietari) major correcció lingüística, 

cohesió i coherència.  

 

7 de desembre de 1894.  

No sé perquè em caso. Trobo que és molt difícil preveure el que ens té reservat 

el destí.  

 

 
1. 2. 4. EL LLENGUATGE DELS PERSONATGES  
 

Roig és conscient que, si vol ser coherent amb les necessitats que presenta 

l’escriptura de l’estètica realista i, sobretot, mantenir la premissa de la novel·la 

psicològica de la descripció interna dels personatges, ha de saber jugar amb la 

manera d’expressar-se dels mateixos. Els dos tipus de novel·la esmentats 

presenten la característica existencial dur intrínseca la descripció del caràcter 

dels personatges i el fet de retractar-los, de totes les formes possibles, de la 

forma més acurada possible. Per aquest motiu, un dels fets més importants a 

treballar és l’ús, la combinació i l’elecció del registre lingüístic que emprarà cada 

personatge per, d’aquesta forma, determinar el seu argot. A això se li suma el fet 

que, la literatura realista, ha de seguir la premissa de la veracitat. És a dir: no 

seria coherent, per exemple, que una persona de classe obrera de mitjans del 
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segle XIX emprès els mateixos termes, lèxic, expressions, entonacions, etcètera, 

que un empresari del barri ric de Barcelona del segle XXI.  

 
El fet d’haver de jugar amb la manera d’expressar-se dels personatges es 

reflecteix també en l'idioma que usen. Per descomptat, també n’influeix la 

nacionalitat o llengua materna del personatge, però hem de saber que, el fet de 

saber parlar certes llengües dona un estatus, i això hem de reflectir-ho també 

tant en la novel·la realista com en la psicològica i, fins i tot, podria entendre’s 

d’alguna manera com a propi de la novel·la simbòlica, que són les tres estètiques 

que ja hem mencionat que segueix Roig.  

 

Paraules en francès com volupté, ivresse denoten que el personatge pertany a 

cert estatus social, que és benestant, perquè coneix paraules franceses, que era 

considerada la llengua dels moderns parisencs.  

 

Expressions com Si l’esperes has begut oli, reina denoten un registre lingüístic 

estàndard, a més de ser una frase feta catalana, que denota que el personatge 

coneix l’idioma català i que, a més, és la seva llengua materna.  

 

El nom one step correspon a un tipus de ball importat dels Estats Units 

d’Amèrica, que és emprat per la Katy, una moderna amiga republicana i feminista 

llibertària de la Mundeta Claret. Denota, amb el seu ús, el caràcter modern, 

actualitzat i avançat de Kathy.  

 

Podem observar clarament un registre lingüístic vulgar en No em diguis nena. 

Tanca la porta, imbècil! Apa, fot el camp de la meva habitació, si no vols que et 

venti una… que denota com és el caràcter del personatge que l’empra, la 

Mundeta Claret. Una jove que se sent oprimida pels comentaris i el límits que li 

imposen els seus pares retrògrads i conservadors.  
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1. 2. 5. LA DESCRIPCIÓ  
 
La descripció és una tipologia textual que consisteix enumerar, definir i detallar 

els trets característics d’un element. Aquesta tipologia és bàsica i completament 

necessària per escriure novel·la psicològica i realista. En el cas de la novel·la 

psicològica, perquè es poden fer associacions d’elements tangibles amb el tipus 

de personalitat del personatge o, directament, definir personalitats del mateixos. 

I, per descomptat, cal comptar amb la descripció de paisatges o llocs físics, 

objectes, i altres elements que no tinguin una connexió directa amb un 

personatge (ja sigui la seva personalitat o el seu físic).  

 
Quan el soroll dels tramvies adquiria dins la solitud dels carrers un dring 

continuant i endormiscador. Quan la gent passejava pacífica pel passeig de 

Gràcia o per la Rambla de Catalunya, els bulevards, en deien els habitants de 

l’Eixample. Havia plogut i el gotellam regalimava de les fulles agonitzants dels 

plàtans. I els balcons saliquejaven. I se sentia l’infatigable bombolleig de les 

canonades dels celoberts. La ciutat feia capcinades. I un fràgil oratge de geranis 

l’emplenava. I ella badava sota la llum que s’havia enfilat per damunt dels patis 

interiors. Era una lluna estriada en un cel de color taronja, entre els núvols que 

s’esfilagarsaven després del plovisqueig tardonal. De vegades un ruixat amarava 

el terra i Barcelona feia per deixondir-se amb placidesa.  

 

Dins de l’explicació de l’ús de la descripció és necessari definir quins són els trets 

lingüístics que la caracteritzen: aquesta tipologia necessita de l’adjectivació i 

l’adverbialització, que són les categories gramaticals que permeten descriure els 

elements (substantius, mitjançant els adjectius) i les accions (els verbs, 

mitjançant els adverbis).  

 

Aquest fet suposa també que podem emprar altres formes lingüístiques que fan 

la mateixa funció sintàctica que les categories esmentades com per exemple les 

oracions subordinades adjectives i adverbials.  
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Exemple d’adjectiu:  

Un aire dolç, marí, li acariciava el rostre.  

 

Exemple d’adverbi:  

Com havia pressionat lleugerament el cos que tenia al davant  

 

Exemple comparació adjectival:  

Ets flonja com la mel i esquerpa com la guineu.  

 

Exemple oració composta adjectiva  

Era una ciutat que t’atreia amb la força d’un amant cruel 

 

Exemple oració composta adverbial  

La Mundeta recordà l’exaltació d’en Jordi quan pujaren dalt de Montjuïc, o quan 

anaven al Tibidado per la carretera de l’Arrabassada i observaven la lenta i quasi 

premeditada destrucció a que era condemnada la ciutat.  
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1. 3. RECONSTRUCCIÓ DE LA PARAULA COM A 
MÈTODE DE CREACIÓ 
 
Una de les característiques pel que fa la forma de construcció literària de 

Montserrat és la reestructuració com a eina de creació.  

 

Com hem vist al llarg de la seva biografia, són nombrosos els cops en què Roig 

s’absté d’escriure per llegir, rellegir, analitzar, classificar i ordenar les seves 

obres. Fins i tot, canvia títols i pròlegs per donar-los un nou aire i per tal que 

semblin paraules noves.  

Ho fa l’any 1969, quan rep la convocatòria del premi de narrativa de la Nit 

Literària de Sant Adrià, convocat per l’associació d’exalumnes del Col·legi Sagrat 

Cor, sota la iniciativa de Francesc Arnau. 

 

Un conte, que el tenia guardat com ”Les noies”, passa a titular-se “Crònica 

Femenina I”, amb un epígraf inicial de Pablo Neruda (un fragment del poema 

“Las muchachas”, de Los versos del capitán”) . També escriu “Crònica Femenina 

II”. Hi afegeix “Gris”. Escriu “El Groc” i “El blanc”. Redacta el conte “El perfum de 

la història”. Tanca amb el relat “la impaciència de la falç”, no sense canviar-li el 

nom per “Aquella petita volta blava” (en homenatge a Balada de la presó de 

Reading, d’Oscar Wilde).  

 

Els ordena tots plegats i els envia al concurs sota el títol de La ciutat dels tristos 

destins, en honor a Joan Maragall. I el setembre de 1969, guanya el primer premi.  

Ho torna a fer un segon cop com a mètode infal·lible per aconseguir l’admirat 

premi literari Víctor  Català. El seu “perfum de la història” passa, a la versió 

corregida, a titular-se “Breu història sentimental d’una Madama Bovary 

barcelonina nascuda a Gràcia i educada segons els nostres millors principis i 

tradicions”. La seva “Crònica Sentimental II”, adopta el títol “De com una criada 

d’Eixample intenta d’escarxofar-se a la nostra estimada Barcelona”. El seu 

“Blanc”, es titularà “Silueta d’una vida exemplar (per a bé d’infants i joves)”. El 

“Groc” es transforma en “El groc o rondalla biogràfica de la senyora Adela 

Torrens”. Finalment, la seva estimada “Petita volta blava” es transformarà en 
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“Jordi Soteres reclama l’ajut de Maciste”, i va continuar mantenint la citació 

d’Oscar Wilde.  

 

A més a més, els personatges que apareixen a les novel·les sovint es repeteixen 

i es confonen, tal i com passa amb Jordi Soteres, un estudiant que apareix com 

a amant apassionat a “Ramona, Adéu” i com a republicà revolucionari a “Jordi 

Soteres reclama l’ajut de Maciste”.  

 

Per tant, és necessari cercar totes les meves obres escrites (relats, petites 

poesies, etc.), per rellegir-les, analitzar-les i classificar-les, per reconstruir-les i 

donar-les una forma nova que uneixi l’essència de totes, tal i com va fer 

Montserrat Roig. Caldrà tenir també en compte, que els personatges i els espais 

es barrejaran i es reformaran, al igual que la totalitat de les obres.  

 

És important revisar l’annex, on apareixen les meves obres que he recopilat per 

escriure Mare republicana i Corremos pero sin saber hacia dónde.   
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1. 4. ESTÈTIQUES  
 

En aquest treball hi ha un apartat dedicat especialment a l’explicació de la 

novel·la realista, la novel·la psicològica i la novel·la simbolista. Això és perquè, 

per les dates i les influències que van conformar el marc de Montserrat Roig, les 

seves obres tenen un alt grau de probabilitat de tenir les característiques 

d’aquests tres tipus de novel·les. Però no és suficient conformar-nos amb 

l’afirmació, sinó que he decidit fer una anàlisi rigorosa sobre quins són els patrons 

que comparteix l’obra de Roig amb els tipus de novel·les esmentats. 

 

Per tant, en aquest apartat trobarem una anàlisi dels gèneres als quals 

pertanyen, generalment, les novel·les que va escriure. Caldrà fer diverses 

comparacions que ens proporcionin resultats precisos sobre quines són les 

característiques d’aquests llibres, perquè com hem explicat a la introducció, 

seran necessaris per acomplir l’objectiu de conèixer a fons el noumenon de Roig, 

car és quelcom primordial per poder escriure les meves pròpies novel·les finals.   

 

 

 
1. 4. 1. ROIG ÉS REALISTA  
 

Com ja hem dit, el realisme es caracteritza per dur intrínsec un anàlisi rigorós de 

la realitat, és a dir, que l’escriptor en qüestió ofereix un retrat del que observa al 

seu voltant. Aquesta és una premissa fàcilment observable a les novel·les de 

Montserrat Roig, fins a tal punt que, com hem pogut veure a l’apartat referent a 

la biografia de Roig, la seva vida i la seva obra són fàcilment confusibles. Hi ha 

moments en què els fets o persones que apareixen durant la vida real de Roig, 

es transformen en personatges, trames argumentals, llocs, etc. per aparèixer als 

seus llibres.  

 

Una característica existencial del realisme és l’eliminació de tot aspecte 

subjectiu, de narració de fets fantàstics o sentiments que s’allunyin de la realitat. 

Amb Roig, no hem d’entredre aquesta característica com la negació absoluta de 
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l’aparició de relacions afectives, sentiments o pensaments, sinó com l’eliminació 

de sentiments idealitzats. Per exemple, sí apareixen matrimonis, relacions 

afectives o sexuals, familiars, etcètera. El que no apareixerà mai serà, per 

exemple, la figura d’un personatge amb valors perfectes i impàvids, d’accions 

sempre correctes. El motiu que no apareguin aquests tipus de personatges és 

que no es corresponen amb la realitat, no estan reflectint a una persona de la 

vida quotidiana. A més a més, s’ha de tenir en compte que el realisme s’empra 

sovint com a arma de crítica social, a Montserrat Roig l’interessa molt més 

presentar-nos a personatges en la seva plenitud, amb els defectes i virtuts que 

presenten les persones a la vida real.   

 

És molt comú, com ja hem esmentat anteriorment, que l’autor realista escrigui de 

manera que les accions responguin a fets versemblants localitzats en llocs 

concrets, reals i coneguts. Però Montserrat va molt més enllà: un tret característic 

de la seva prosa és el tractament de la ciutat de Barcelona com a un personatge 

més. Això es deu al principi de projecte inacabat anomenat Comèdia humana 

barcelonina. A Ramona, Adéu, per exemple, trobem una complexa simbologia 

on la Ciutat Comtal encarna el patiment de la dona front la Guerra Civil 

Espanyola, alhora que tracta de reflectir el patiment, la repressió i la decadència 

dels barcelonins i les seves llars, que al cap i a la fi són els que conformen la 

pròpia ciutat.  

 

Però, tornant al tret característic de la novel·la realista de trobar-hi llocs reals a 

les novel·les, cal dir que Roig empra molts noms de carrers, places, fins i tot, de 

locals com cafeteries, mercats o botigues que encara ara són típics de 

Barcelona. Els espais sempre són comuns i  això té una explicació. Montserrat 

va ser una noia que es va criar envoltada per la classe burgesa, no 

excessivament adinerada, però que no li va faltar mai de res. Va viure en la 

Barcelona de poder adquisitiu i el seu ambient familiar la va ensenyar a estimar 

la seva terra catalana i, en especial, la seva ciutat de Barcelona. Així doncs, 

Montserrat sempre o quasi sempre situarà el nexe argumental a una Barcelona 

bastant realista. L’escriptora, però, també és conscient que viatjar a segons quins 

països o ciutats estrangeres tenia un alt significat, com per exemple viatjar a 

París (sinus dels moviments socials i intel·lectuals). Per entendre bé aquest tret 



Sense por a les paraules Memòria històrica col·lectiva i llegat de Montserrat Roig i Fransitorra  
	

	
	

77	

realista característic d’emprar llocs consuetudinaris barcelonins com a espai 

novel·lístic, convé llegir atentament el següent quadre, on es detallen els llocs 

que apareixen a la novel·la Ramona, Adéu, els quals coincideixen amb espais 

reals de la Barcelona del segle XX.  

 

 

 

 

Personatge 
 

Espais verídics que surten a la novel·la 

Mundeta Jovè  Siurana (Tarragona) 

Barri de Gràcia (Barcelona) 

París (França)  

Barceloneta  

Parc de la Ciutadella  

El Núria (cafè) 

Mundeta Ventura Eixample  

Valldoreix  

El Núria (cafè) 

Liceu  

Coliseum  

Barri del Raval  

Les rambles  

Mundeta Claret Convent dels Pares Caputxins  

Universitat de Barcelona  
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De fet, un mapa interactiu publicat per la CAL (Coordinadora d’Associacions per 

la Llengua Catalana) assenyala els següents indrets de Barcelona com aquells 

que surten a les seves novel·les.  

 

 

Al retractar els esdeveniments tal i com són, el realisme transforma l’art en una 

eina de denúncia dels defectes i mals que afecten la societat, alhora que ofereix 

al lector alternatives per solucionar-los. Per tant, es descobreixen lacres de la 

societat amb actitud crítica, és a dir, reneix l’idea d’un “art útil”: la novel·la ha de 

contribuir a la reforma o al canvi del col·lectiu. Un exemple de que aquesta 

característica es compleix en les obres de Roig és l’apartat Crítica a l’amor 

romàntic. En ell, es planteja que Roig denuncia l’estat d’opressió i d’insatisfacció 

en que es troba la dona i ho fa de dues maneres. La primera és presentar a un 

tipus de personatge del sexe femení que representa la dona empoderada i 

alliberada, que no té parella ni la busca, que és autosuficient, amb una ideologia 

d’esquerres i, sobretot, feminista; és el cas, per exemple, de Katy en Ramona, 

Adéu. És oferta al lector com la possibilitat d’eliminació de la frustració i del 

sentiment d’estafa que pateix la dona a causa de la cerca de l’amor romàntic, 

Screenshot de la pàgina web facilitada per la CAL, amb mapa dels indrets que apareixen a 
l’obra de Montserrat Roig, anomenat  Mapa interactiu Montserrat Roig.  
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que no la plena i no la fa un ésser realitzat. Per altra banda hi ha, al mateix llibre, 

les tres Mundetes, que representen el pol oposat: són dones convencionalment 

casades, amb marits que les són infidels. Es veuen en una relació on no hi ha en 

cap moment una compenetració real de parella i on els sentiments sexuals i 

afectius es veuen eclipsats per una monotonia i un convencionalisme notoris.  

 

En les novel·les de Roig, es veuen reflectits els problemes de l’existència 

humana, que componen el tema fonamental de la novel·la realista. Els temes 

més concurrents, per tant, toquen de prop aspectes relacionats amb la vida 

quotidiana i solen estar relacionats amb la vida familiar i la intimitat. Sobretot des 

de l’òptica de la dona i des del bàndol oprimit, Roig ens endinsa a les vides dels 

seus personatges i, mitjançant les tècniques de la novel·la psicològica, permet al 

lector comprendre els entramats que formen les revoltes internes i externes dels 

personatges.   

 

Així com es refusa tot allò sentimental, també es fa amb aspectes espirituals, 

donant així tocs individualistes. Només es parla de la religió si és en un sentit de 

la vida quotidiana de les persones. És a dir, no es plantejarà l’existència d’un 

deu, però sí es descriuran fets consuetudinaris com una dona anant a missa un 

diumenge. És el cas, per exemple, de Mundeta Jovè a Ramona, Adéu. Jovè és 

una dona tradicional, religiosa i de caràcter fort, i això és palpable per la 

descripció que Roig en fa d’ella. No obstant, no apareix en cap moment el 

plantejament de cap teoria teològica, ni es fa menció a la fe o a aspectes referits 

amb la religió. En conclusió, l’escriptora no pretén fer reflexionar al lector sobre 

les seves creences, ni qüestionar-se les seves conviccions doctrinals, sinó 

simplement presentar un personatge religiós per tradició. L’objectiu d’escollir un 

personatge amb aquestes idees és prosseguir amb la premissa realista de 

mostrar les persones tal i com són segons l’època que s’estigui narrant, i com 

Jovè neix el 1876 a Siurana, és molt probable i lògic que tingui aquesta manera 

de pensar.   

 

Amb Roig, els protagonistes esdevenen individus analitzats psicològicament 

d’una manera molt exhaustiva. Importen les seves motivacions i els costums, 

alhora que existeix un gran interès per la descripció del caràcter, temperament i 
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conducta. És freqüent trobar una sèrie de revoltes internes en què el personatge 

es veu immers en el seus propis dubtes, pors i inseguretats. Es treuen a la llum 

els seus pensaments més íntims i Roig sovint es dirigeix al lector per comentar 

els seus comportaments. És el que anomenem novel·la psicològica, gènere molt 

treballat en l’estètica modernista.25 Per exemple, a Ramona, Adéu, és fàcil fer 

una quadre explicant els trets característics de la personalitat de cada una de les 

Mundetes. Jovè, com ja hem dit, és una dona tradicional, religiosa i amb caràcter 

fort, que es veu immersa en la revolta interna d’haver de vendre els seus robins 

vermells degut a la decadència de la burgesia durant la guerra. Aquest fet suposa 

reflectir el patiment d’una dona econòmicament acomodada que ha de veure’s a 

sí mateixa com aquells a qui ha estat oprimint gràcies a gaudir de la posició en 

una classe social dominant. És una anàlisi psicològica de com una persona 

poderosa, arrel d’una sèrie de circumstàncies, veu minvat el seu estatus, i com 

aquest fet suposa una pèrdua d’identitat, seguretat i autoestima.  

 

Hi ha una característica bastant comuna en la literatura realista que és la 

presència d’un narrador omniscient, el qual ve determinat per la necessitat de 

descriure profundament l’interior dels personatges. No obstant, Roig no sempre 

escull aquest format per escriure les seves novel·les, sinó que sovint recorre al 

narrador protagonista en primera persona per narrar.  

 

El que sí que es compleix definitivament és, referent a l’estil narratiu, l’aparició 

de diversos registres lingüístics, d’acord amb la parla de cadascun dels 

personatges. No parlarà ni s’expressarà igual Mundeta Jovè, una dona d’ideals 

tradicionals i convencional, que Ventura (superficial i despreocupada), i molt 

menys que Claret, que és una jove estudiant rebel, compromesa i d’esquerres.  

Seria molt poc realista, per tant, emprar el mateix registre lingüístic per donar veu 

a les tres dones.  

 

En el cas del realisme a Catalunya, a més hi ha diverses variacions entre el 

castellà i el català, doncs en una terra bilingüe seria molt poc realista emprar 

només un sol idioma. Cal recordar, les declaracions de Roig:  

																																																								
25 És convenient revisar l’apartat de la novel·la psicològica  
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Només sé fer-la en català, la creació; és clar que si hagués de fer periodisme en 

castellà, també ho faria, perquè són molt diferents, aquests dos nivells, i perquè 

d’alguna cosa haig de menjar. El que no puc fer, perquè seria mentida podrida, 

és que una venedora de la Boqueria parli en castellà.  

 

Cal dir que aquestes obres tenen un caràcter històric, car ubiquen en un pla 

social, polític i econòmic als personatges que hi intervenen. Per això, és 

necessari que l’autor realista es basi en la documentació i en anotar tot el que 

veu al seu voltant per fer una bona obra realista. És impossible descriure el 

caràcter d’un ésser humà sense explicar abans en quin entorn es 

desenvoluparan les seves accions i es crearan els seus pensaments o 

sentiments. Per exemplificar aquesta característica fent referència a les obres de 

Roig, podem observar el següent quadre. En ell podem llegir els diferents fets 

que succeeixen al llarg de la vida de les tres protagonistes de Ramona, Adéu.  
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Personatge 
 

Fets històrics que viu 

Mundeta Jovè  - Guerra de les colònies i decadència espanyola, 

pèrdua de les colònies de Cuba i Filipines  

- Incorporació del barri de Gràcia a la ciutat de 

Barcelona 

- Construcció del tramvia elèctric de Barcelona 

(modernització de la ciutat comtal) 

- Guerra d’Àfrica 

- Setmana tràgica 

- Primera Guerra Mundial o Gran Guerra 

- Vaga general  

Mundeta Ventura - Vaga de la Canadenca, amb menció de l’activista 

Salvador Seguí, més conegut com El Noi del Sucre. 

- Proclamació de la Segona República Espanyola  

- Fets d’Octubre 

- Guerra Civil espanyola, amb especial menció a 

l’explosió del camió de trilita al Coliseum barceloní.  

Mundeta Claret - Assemblea constituent i irrupció de la policia 

nacional a la Universitat de Barcelona i la Universitat 

de Madrid  

- Caputxinada: tancament d’estudiants, professors i 

intel·lectuals al convent dels Pares Caputxins per 

celebrar l’Assemblea Constitutiva del Sindicat 

Democràtic d’Estudiants.  

- Tancament de la Universitat de Madrid.  
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1. 4. 2. ROIG FA NOVEL·LA PSICOLÒGICA  
 

Aquest tipus de literatura s’entén com a l’eina per reflectir el món interior dels 

personatges: els seus pensaments, sentiments, caràcter, ideologia, valors o la 

seva visió del món; també poden mostrar la seva maduració o evolució al llarg 

de l’argument. Aquesta característica de la novel·la psicològica es compleix 

sense cap dubte en les novel·les de Roig. És molt fàcil fer-se un esbós del 

caràcter dels personatges: per exemple, en Ramona, Adéu, un cop llegides les 

descripcions de cadascuna de les Mundetes i com són les seves accions, és molt 

fàcil saber quina mena de pensaments tenen, com se senten en cada moment, 

quines seves són les seves pors, inquietuds, propòsits, etcètera.   

 

Els temes que empra Roig per protagonitzar les seves trames argumentals són 

sempre els de la novel·la psicològica i realista: solen rondar el desengany 

amorós, passant pel sexe, tot envoltat per la inadaptació a la realitat, el fracàs 

individual i personal, el convencionalisme. Els personatges que donen vida a 

aquests temes solen ser dones, les quals entren en crisi amb el seu entorn i 

d’aquí s’inicia tota la trama. Precisament, a Ramona, Adéu, els personatges i les 

trames argumentals compleixen a la perfecció amb aquesta característica de la 

novel·la psicològica, doncs les tres Mundetes es veuen immerses en el fracàs, 

la sensació d’estafa constant en relació a la seva realització com a dones i com 

a mullers infelices. En el cas de la Mundeta Claret, no obstant, sí veiem que és 

una jove rebel que tracta de buscar el seu propi camí i d’alliberar-se de les 

opressions polítiques o socials, però realment és una noia que no sap qui és, cap 

a on va, ni què és el que vol realment.  

 

No obstant, hi ha una característica de la novel·la psicològica que no es compleix 

al cent per cent en el cas de les obres de Roig. Sí que hi ha escrits en que 

prevalen els personatges per sobre de l’acció però cal saber que Roig dona 

bastant importància a les revoltes externes dels personatges, és a dir, dels fets 

històrics o successos quotidians que els envolten. Malgrat que, sí que és cert 

que la vida dels personatges no són gaire rocambolesques ni pateixen fets 

fantàstics, simplement tenen vivències normals i consuetudinàries relatives a 
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l’època i ambient en que viuen. Si be els fets que succeeixen ajuden a la 

composició total de l’obra, existeix una gran preeminència de l’acció interna 

sobre l’acció externa: es dona prioritat al que succeeix a la ment dels 

personatges abans que el que succeeix al seu voltant.  

 

El temps interior es caracteritza perquè els personatges recorden fets del seu 

passat suggerits per sensacions o objectes. Aquests trencaments temporals 

podem classificar-los com a anticipacions o introspeccions. Aquestes tècniques 

narratives per anar abans i enrere en la vida i els records dels personatges és 

una eina sovint abraçada per Roig, que busca una complicitat amb el lector. 

Aquesta complicitat l’aconsegueix donant informació futura d’allò que succeirà, 

però fent-ho de manera subtil  i mesurada per tal de no desvetllar excessives 

pistes sobre allò que succeirà. Així mateix, juga amb les retrospeccions, que són 

fruit dels records dels seus personatges, i que són els encarregats de donar 

informació sobre la seva psicologia : és necessari entendre les vivències 

passades d’un personatge per entendre perquè actua d’una certa manera en el 

present.  

 

A pesar que una de les característiques més pura del gènere psicològic és la 

introspecció de la psicologia (sobretot Freudiana), en les novel·les de Roig no 

podem veure cap tipus de tractament de malalties psicològiques o psiquiàtriques, 

teories o hipòtesi de caire sociocientífics, personatges metges, ni el tema 

recurrent de la bogeria.   

 

El que sí que fa Roig sovint és fer ús de formats com el dietari, on el personatge 

descriu el seu dia a dia i s’enfronta als seus propis conflictes interiors. També 

sovintegen les cartes, que són una tècnica que ajuda a retratar les relacions 

interpersonals dels personatges. Si en aquella novel·la en concret Roig ha decidit 

narrar en prosa i en tercera o primera persona, normalment s’ajuda amb 

monòlegs interiors, on dona la paraula als seus personatges, fent així aflorar els 

seus sentiments o pensaments de la forma més directa i pura possible.  
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Per tal de tenir més feedback dels lectors, Roig normalment tracta d’emprar les 

tècniques i característiques esmentades per fer partícip el lector i crear-li una 

empatia que el faci identificar-se amb els personatges.  

 

Montserrat Roig elabora la trama sempre sota els paràmetres permesos per la 

condició psicològica de cada personatge, de manera que el lector, que els va 

coneixent a poc a poc, sempre es pregunta què passarà a continuació. La finalitat 

per la qual fa això és portar al lector per un camí sembrat de misteri i suspens, 

fins que sàpiga el desenllaç de les penes psicològiques dels personatges 

principals, servint els secundaris de contrast amb els primers.  
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1. 4. 3. ROIG FA NOVEL·LA SIMBOLISTA  
 

Està clar que Roig és una escriptora  que empra una certa simbologia per 

complementar la lectura i la bellesa i complexitat literària. Per explicar quin tipus 

de símbols són els escollits per Roig per representar de forma més bella i subtil 

la realitat, prendrem com a exemple la seva novel·la Ramona, Adéu, que n’està 

plegada.  

 

Identificarem els diversos símbols que podem trobar al llarg de l’obra. Així mateix, 

n’analitzarem tant el significat denotatiu com el metafòric i tractarem d’emmarcar 

la seva utilitat dins l’engranatge de la totalitat de l’obra o del personatge en 

concret als quals es refereixen.  

 

Un exemple de símbol emprat per Montserrat Roig en el seu llibre Ramona, Adéu 

és una col·lecció de papallones dissecades que pertanyen a Francisco 

Ventura, marit de la Mundeta de més avançada edat. Aquest objecte té dos 

significats: el literal i el simbòlic. El literal es refereix, òbviament, a una sèrie 

d’insectes dissecats que el senyor Ventura guarda com a col·lecció. Ara bé, Roig 

va molt més enllà i pretén representar el mode en què el marit veu la figura de 

sa dona: per a ell el matrimoni és un enllaç convencional i la seva muller ha de 

ser bonica, calmada, amb ales perquè sembli que és lliure i feliç però tancada 

com a un simple objecte per ensenyar-lo a la gent. Per tant, el fet  que Francisco 

s’aferri a aquestes papallones vol dir que s’aferra a l’aprovació social i que intenta 

ocupar la seva posició d’opressió patriarcal dins la seva relació afectiva-sexual. 

La Mundeta, pel contrari, creu que aquests animals no haurien de ser darrere 

d’un cristall, sinó que haurien de poder volar , sentir-se lleugeres i belles, 

emancipades: és a dir, per a ella, la dona  ha de ser un ésser autosuficient i 

deslligat al seu prototip de muller amb un matrimoni convencional. Amb això, 

Roig ens està dient que, malgrat que la Mundeta sigui una dona que roman sota 

les ordres castisses del seu marit, en realitat n’és conscient i té la voluntat 

divergent de llibertat. Cal tenir en compte que aquesta novel·la està ambientada 

en una llar de la burgesia catalana de principis del segle XX, fet que ens dona 
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pistes sobre la mena de relacions conjugals que s’establien en aquestes 

determinades circumstàncies.  

 

Un altre símbol a destacar (de la mateixa novel·la esmentada) són uns robins 
vermells que la dona de què hem parlat es veu obligada a vendre. La Guerra 

Civil fa que a la seva llar es perdi poder adquisitiu, per la qual cosa decideix 

desfer-se d’aquesta pedra preciosa a canvi de diners. Aquest fet no és 

simplement una forma de guanyar calers, sinó que és un símbol de la decadència 

de la burgesia: és molt dur per  una persona que està acostumada a un cert nivell 

de vida, el fet de veure’s forçada a descendir de classe social per falta de capital, 

fet que l’ afecta psicològicament. A més, els robins són de color vermell: aquí 

podem observar una metàfora on el color roig simbolitza la sang vessada arran 

de la guerra, el dolor, el forcejament entre bàndols o fins i tot entre membres de 

la mateixa família, etc.  

 

Continuant amb aquest personatge, un element simbòlic a destacar és el fet  que 

ella mostra sempre un cert ressentiment cap a la seva filla; des que és ben 

petita la titlla de lletja i mai no la veurà com una filla de qui estar orgullosa. Entrant 

en la novel·la psicològica, cal entendre aquest fenomen que pateix la mare com 

una reacció en contra el seu propi marit, car la seva filla l’hi recorda.  Aquest 

fenomen succeeix perquè, com Mundeta no té el temperament necessari per 

enfrontar-se al seu marit, exigir respecte i parar-li els peus, diposita la ràbia sobre 

la seva filla, malgrat que ella no sigui la culpable del seu fracàs matrimonial.  

 

Hi ha dues simbologies que en realitat podem explicar-les conjuntament, i és que 

Mundeta Jovè es veu projectada en dos personatges literaris: Pilar Prim i 
Madame Bovary. Pilar Prim és un nom (també simbolista) amb que Narcís Oller 

va anomenar una dona que tractava de ser un motiu d’unió i de força, però que 

la seva feblesa i manca de temperament i seguretat no li permetien ser la dona 

que volia. Així doncs, quan Montserrat Roig ens fa saber que Mundeta es veu 

reflectida en Pilar Prim, el que en realitat està fent és donar-nos informació sobre 

com se sent el seu personatge. Per altra banda, quan Mundeta llegeix Gustave 

Flaubert i hi apareix el personatge de Madame Bovary, es queda embadalida i 

tracta de projectar-s’hi, malgrat que en el seu interior sap perfectament que ella 
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mai no aconseguirà ser la dona moderna, exitosa, atractiva, valenta i feliç que és 

Bovary.   

 

Aquest fet de tenir un personatge literari com a model a seguir o com a ideal de 

dona és també repetit en la filla de Mundeta (també anomenada Mundeta i amb 

cognom de Ventura). Ella, sent d’una generació més jove, amb qui s’hi projecta 

és en Greta Garbo, que és una actriu jove, molt atractiva i àmpliament exitosa 

en el terreny amorós. Com ella sempre ha estat una persona cohibida i amb una 

bellesa coaccionada per la visió que tenia la seva mare, es veu com algú nefast 

i amb nul·les possibilitats d’enamorar ningú. A més a més, així se li ha de sumar 

que tampoc és una noia amb faccions ni trets físics que siguin especialment 

sensuals o lluents.  

 

Mundeta Ventura és una dona gens compromesa a nivell social i amb unes 

preocupacions que caminen de la ma de la superficialitat. Això, sumat al fet que 

es veu a sí mateixa com una dona molt poc poderosa pel que fa a les relacions 

amb els homes, fa que busqui un hobbie un tant curiós. El que a ella li agrada és 

anar a menjar melindros al Núria, una cafeteria de la ciutat de Barcelona. El fet 

que ella s’assegui a la terrassa del local, suqui els melindros en xocolata i els 

llepi per després mossegar-los i empassar-se’ls, mostra al lector com, una dona 

frustrada dins el seu matrimoni, busca una escapatòria cap a l’alliberació sexual 

en un lloc públic. Amb aquest acte, que evoca a sabors afrodisíacs i a moviments 

sensuals relacionats simbòlicament amb el sexe oral, Mundeta se sent una dona 

més poderosa, atractiva i sensual.  

 

Una mostra de la frustració matrimonial que sent és un altre element simbòlic 

que apareix quan Mundeta Ventura i el seu marit, Joan Claret, estan en la seva 

etapa de nuvis. Durant aquest període, Joan regala un cactus a Mundeta. 

Aquest regal no és escollit per Roig aleatòriament, i el tipus de planta regalada 

tampoc: aquest objecte representa la frustració i el desamor, el dolor que sent 

una parella quan el convencionalisme és la seva base. Per tant, el cactus ens fa 

un avenç de com serà el matrimoni de Ventura i Claret, si ni durant el festeig hi 

ha passió o sensualitat. Una flor típica per regalar quan hi ha amor és aquella 

que té un color alegre que representi la vitalitat de la parella; una textura suau 
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que representi la comoditat, seguretat i tendresa que es transmet la parella 

mútuament; i un bon olor que representi la sexualitat i el frenesí. Però, el cactus 

no té l’olor per portar amb ell la sexualitat, ni té bona textura, sinó que punxa i 

comporta dolor, i a més té un color verd grisós apagat, que mostra la falta 

d’entusiasme i vitalitat de l’amor entre Ventura i Claret.  

 

I per últim, el símbol que explicarem és el de les figuretes roses de marbre que 

hi ha a l’hotel de París al viatge de noces de Mundeta Jovè i Francisco Ventura. 

Aquestes figures es troben a sobre una tauleta i la Mundeta, quan entra a 

l’habitació de l’hotel, les veu i se les queda mirant. Les observa fixament i 

comença a parlar sobre l’amor. Això és perquè, aquestes figures representen la 

unió, perquè és una escultura de dos enamorats fets de marbre rosa que es 

miren i es petonegen. Aquest objecte, doncs, representa la innocència, la 

fragilitat, l’amor ideal: això vol dir que Mundeta encara és una noia molt jove que 

creu innocentment que podrà arribar a ser feliç amb el seu matrimoni, que té 

l’amor idealitzat i que encara no ha experimentat el fracàs amorós, la frustració 

d’haver estat estafada per un home i el seu amor.  
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1. 5. REALISME AUTOBIOGRÀFIC 
 

Un dels trets que més sorprèn de l’obra de Montserrat Roig és la notòria 

semblança entre les trames argumentals o els personatges que les donen vida 

amb la seva vida real o les persones del seu voltant.  Aquest fet sol donar-se 

bastant en les novel·les realistes perquè, com l’autor vol retractar amb la màxima 

cura i versemblança possible el món real en què viu, acaba fent ús d’idees que 

provenen, precisament, d’aquest món.  

 

A més, no hem d’oblidar que en aquesta coincidència pot residir també una 

intencionalitat. És a dir, hi ha alguns autors que, al llarg de la història, han 

reconegut obertament que la seva obra, a priori presentada com ficció realista, 

es tractava en realitat d’una gran autobiografia encoberta. Cal tenir present que 

la literatura és una disciplina, alhora que un art, que permet fer tombarelles amb 

les paraules, els dobles significats, les diverses possibles interpretacions, 

etcètera. Per tant, el lector a vegades es converteix en un titella si l’escriptor sap 

com manipular-lo: de fet, un bon autor demostra els seus dots quan aconsegueix 

transmetre al lector allò del que és objecte la seva obra.  

 

En conseqüència de tot plegat, he plantejat una hipòtesi que es qüestioni si el 

realisme de Roig duu al darrere amagat una autobiografia camuflada. Per 

aconseguir afirmar-ho o desmentir-ho, he elaborat la biografia de Montserrat 

Roig i Fransitorra i he llegit alguns dels seus llibres. A partir d’aquí, he anat 

buscant punts de connexió o semblança entre llocs, fets històrics, personatges, 

trames argumentals i altres elements que pogués trobar tant en els llibres com 

en el transcurs de la seva vida.  

 

Com es pot veure a l’apartat referent ala biografia de Roig de la part teòrica, sí 

ha hagut molts elements idèntics o molt semblants, per la qual cosa arribo a la 

conclusió que sí que hi ha una autobiografia amagada darrere els seus llibres.  

A continuació, analitzo algunes d’aquestes associacions o símils.  
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“Vaig patir deu anys de monges, enmig de nenes boniques, fines, delicades, floch-i-

torrianes, dolçament esporuguides del món, d’uniforme polidíssim i d’ànima sempre a punt pel 

martiri. Ovejitas del señor. Futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminadora classe mitjana. 

Perdoneu, l’educació mongenca em castrà el meu possible sentit de l’humor”26 

 

Aquesta confessió pseudoverídica la podem trobar a Molta roba i poc sabó... i 

tan neta que la volen. És un clar exemple que Roig vol fer una crítica social 

(realisme) al fet que l’educació estigui en mans de l’església. Però, més enllà 

d’això, és molt important analitzar els elements concrets d’aquest fragment. El 

fet, per exemple, que especifiqui que va patir deu anys de monges es refereix al 

fet que va anar una escola de monges durant aquest temps, que és justament el 

nombre d’anys que ho va estar Montserrat Roig en la seva vida real. A més, a 

diverses entrevistes amb els seus familiars he pogut saber que Roig va ser una 

nena molt martiritzada pel fet de destacar per la seva brillantor i intel·ligència, fet 

que posava dels nervis als ignorants adults que s’encarregaven de ser els seus 

professors.  

 
“No volia pensar en les tortures de l’infern. La seva ànima en seria absent. I tots els 

homes fan cara de dimoni. I les mans, les mans dels homes, s’estenen com urpes damunt el 

nostre cos innocent. Ens cremen els pits. I si una mà d’aquestes destrueix la teva virginitat (que 

només a Déu pots oferir perquè Ell te l’ha donada), t’has perdut per sempre més”27  

 “Em van portar a l’Institut Montserrat, al carrer Copèrnic, i en tinc bons records. Vaig ser molt 

feliç perquè, per primera vegada, vaig veure homes que em feien classes. Fora del meu pare [...] 

no tenia gaire relació amb el món dels homes. Les monges ens deien que els homes eren el 

diable i que ens portarien pel camí de la perdició. Fins i tot ens deien que l’única manera de ser 

santes era que ens violessin. Trobar-te en aquell institut amb professors de tot tipus... jo tenia 

professors com Carreras Artau, que era més escolàstic, o professors molt més oberts com el 

doctor Estalella, el doctor Guinart, el doctor Font, de ciències naturals... Eren homes que ens 

tractaven com persones, i per a mi això va ser una revelació. Era la primera vegada que em 

castigaven, no perquè no tingués pietat o per alguna falta d’urbanitat, sinó perquè no estudiava. 

																																																								
26 Confesió pseudoverídica d’una aprenent d’escriptora, a Molta roba i poc sabó… i tan neta que 

la volen 
27 “Silueta d’una vida exemplar (per a be d’infants i joves)”, a Molta roba i poc sabó... i tan neta 

que la volen 
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Valoraven l’estudi, i jo vaig agrair molt aquest canvi. Aquella va ser l’única cosa bona que vaig 

sentir en deu anys. La meva història, és una història massa clàssica. La majoria de les nenes 

vam ser educades així: cap al victimisme, la resignació i la por de ser nosaltres mateixes. Les 

dones castrades intel·lectualment no poden ensenyar res més que l’automutilació mental. Pobres 

dones. Que no m’ensenyessin a pensar, a dubtar científicament... que no m’ensenyessin res, 

vaja. Però sí que els agraeixo una mica el ritual, el teatre que allí es feia, la imatgeria que hi ha 

al voltant d’aquesta religió catòlica.”28 

 

És molt útil comparar aquestes dues anotacions, perquè permeten fer una 

associació directa d’idees. Per una banda, una personatge de Molta roba i poc 

sabó... i tan neta que la volen! explicant com li han ensenyat a mirar els homes, 

el pecat que suposa el sexe o l’atracció, la tortura personal que suposa seguir 

les doctrines cristianes, etcètera. I, per altra banda, una Montserrat Roig 

confessant al seu programa de televisió Identitats que les monges li deien a ella 

i a les seves companyes que els homes les portarien pel camí de la perdició i, 

fins i tot, que l’única forma de ser santes era ser violades, és a dir, que de cap 

manera podien gaudir de la seva sexualitat ni viure amb llibertat l’acompliment 

les seves necessitats o desitjos. Fa referència també que totes les nenes de la 

seva època van patir el mateix tipus d’educació, basada en el victimisme, la 

resignació i a por de ser elles mateixes. Com podem veure, les tesis feministes 

en què es basen aquestes paraules, en ambdós casos són les mateixes (tant en 

la literatura com en la biografia real): l’educació impartida per monges i l’església 

en general promulguen l’acceptació, per part de la dona, de ser un ésser inferior 

a l’home i que ha de privar-se de satisfer els seus desitjos sexuals, ja que 

directament no té dret a tenir-los.  

  
 

“ El psiquiatre acompanyà la Natàlia fins al pavelló dels pensionistes. Et deixo, suposo 

que vols estar a soles amb ell. La Natàlia, mentre s’endinsava pel passadís de parets blanques i 

netes vers a la cambra del pare, sentia el cos buit. ” 29 

 

																																																								
28	Declaracions de Montserrat Roig al programa de televisió Identitats, emès el 9 d’abril de 1988 a la 

televisió autonòmica catalana TV3 i amb l’escriptor Josep Maria Espinàs com a presentador.  	
29 El temps de les cireres 
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Una coincidència més superficial és que Montserrat escriu sobre Natàlia a El 

temps de les cireres i específicament menciona quins són els sentiments del 

personatge envers la malaltia mental del seu pare, el buit que sent dins del seu 

cos. Potser Roig es basa en els sentiments que l’aborden a ella envers la malaltia 

del seu germà.  
   

“M’agrada passejar per la Rambla a la nit, aquest airet tan fresquet m’anima... què dieu? Que anem 

al London? Apa, som-hi tots!, a fer número amb tota aquella conya d’intel·lectuals fracassats! Adéu, Rambla 

estimada. 30 

 

Aquest fragment de la novel·la Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen! 

es pot relacionar amb el tipus de vida que va portar Montserrat Roig en la seva 

joventut i la seva relació amb la ciutat de Barcelona i, més concretament, es 

menciona el local London, que va ser un dels llocs (com El Cádiz, el Jazz Colón, 

Ottis Redding, el Soul) que va freqüentar en les seves passejades nocturnes junt 

la seva inseparable amiga i companya Pilar Aymerich. Tots aquests locals es 

trobaven a la Rambla i pels carrerons que la voltaven, i solien omplir-se per altres 

joves estudiants i intel·lectuals, que donaven vida a converses sobre política, 

filosofia, literatura... Com podem observar, aquesta etapa de la vida de Roig està 

retractada a la perfecció per aquest fragment de la novel·la en qüestió, és a dir, 

que tornem a trobar amb espais, persones i trames argumentals que coincideixen 

estrictament en la realitat i en la ficció novel·lística.  

 
“Nena, avui tampoc no has dormit a casa. Estic farta de les teves reunions, dels teus 

embolics amb xicots, cansada d’haver-ho d’amagar al teu pare. I tens sort que ara és a Madrid i 

que no tornarà fins al cap d’uns dies, perquè si no. És clar que te n’aprofites; sembla que t’agradi, 

de prendre’m el pèl. Ai, Senyor, tot el dia darrere dels fills, sense cap alegria!”31 

 

Seguint amb la cara més nocturna de Roig, hi ha un personatge que s’assembla 

especialment a l’escriptora que pertany a les seves novel·les: Mundeta Claret a 

Ramona, adéu. Ambdues són contemporànies pel que fa l’espai i el temps en el 

qual viuen i, sobretot, s’assemblen molt en la seva personalitat. Aquest és un 

																																																								
30 Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen! 
31 Ramona, adéu. Mundeta Ventura parlant a Mundeta Claret.  
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dels fragments en què es veu palesa aquesta versemblança, perquè Mundeta 

Ventura (mare de Mundeta Claret) està renyant la seva filla perquè considera 

que surt massa a la nit i pel fet que viu la seva sexualitat lliurement, dues accions 

que Roig va fer molt al llarg de la seva vida i, sobretot, en la seva joventut.   

 
 “Vaig sentir el baf dels pobres, una olor empalagosa que es filtrava pertot arreu i et 

deixava la boca eixuta. Una olor de fusta suada, d’hule brut, i també vaig sentir la insana alegria 

de no ser com ells, de pertànyer a la ciutat que els ignorava, de tornar a casa a la nit.”32 
 

Aquesta podria ser una confessió pseudoverídica del que sentia o pensava Roig 

de l’ambient que es respirava quan pujava a Montjuïc, un dels barris més pobres 

habitat per obrers andalusos i xarnegos. Aquesta classe social obrera era la que 

coneixia les eines i mètodes per crear xarxes d’associació sindical, revolta 

proletària, etcètera, per la qual cosa el barri era freqüentat per persones de la 

classe burgesa a la cerca d’aquests coneixements. No obstant, no hem d’oblidar 

que Montserrat prové d’una família bastant adinerada de la Ciutat Comtal i que, 

després d’aquesta mena d’incursions o altres accions revolucionàries (com per 

exemple la seva participació a la Caputxinada) tenia la possibilitat de tornar a 

casa i continuar amb la seva vida benestant. Això ho deixa representat amb 

aquestes paraules a La veu melodiosa, on es deconstrueix i assumeix la seva 

condició burgesa, alhora que confessa que se sent afortunada per no pertànyer 

a una classe social inferior que està en la penombra i la pobresa.  
 

 

 

“Diu que el que cal fer és una anàlisi de la situació, amb calma i sense baralles. La gent, 

una altra vegada, en castellano, en castellano, i ell, impassible, continua parlant, suaument, però 

amb fermesa: aquí ens hem reunit per discutir sobre les possibles tancades de les universitats 

espanyoles i, també, per veure si ens solidaritzàvem o què. La gent es tranquil·litza, torna a 

seure, i en Jordi es relaxa però no mira ningú.” 

 

Aquest fragment ens presenta en Jordi Soteres, un personatge que sovint 

s’associa a l’Albert Puigdomenech. Jordi Soteres (a la novel·la Ramona, adéu) 

																																																								
32	La veu melodiosa  
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és el xicot de la universitat de la Mundeta Claret , que com hem dit té molts trets 

característics en comú amb Montserrat Roig. Per tant, en Jordi Soteres és una 

mena de reflex de l’Albert. Tenen moltes coses en comú: els dos són caps 

clandestins del PSUC, són homes que donen una imatge de fortalesa, 

compromís i solidaritat política, però després, quan Montserrat o Mundeta els 

necessiten, no estan a l’alçada de ser bones persones, sinó que les abandonen 

i les traeixen. Per tant i en conclusió, podríem establir una connexió des del punt 

de vista en que Jordi Soteres és a Mundeta Claret (en Ramona, adéu) com Albert 

Puigdoménech és a Montserrat Roig (a la realitat).  
 

“Vivia sola, encara que se sabia, deien, que tenia un amant: un noi molt jove que es 

dedicava al cinema amateur i que havia guanyat un premi en un festival, també deien que gràcies 

a ella. Males llengües afirmaven que era lesbiana i que es reprimia es impulsos “desviats” a 

través del canal de l’educació a les adolescents. Era atea i no ho dissimulava. Això, i el fet que 

era una dona que cridava a les reunions –si no, no la sentien-, era la cosa que menys li 

perdonaven els pintors establerts. “Molt be que pinti – deien-, que vagi vestida com vulgui, però 

que no ens vingui a imposar la seva voluntat!” Se sentien units pel sexe i per la por a una dona 

que inquietava, car feia una cosa anormal, deia el que pensava. Però el cas és que ella, 

l’Harmonia, no escridassava mai els alumnes, sempre els parlava en un to assossegat. Només 

canviava de to i de maneres quan topava amb dificultats ambientals per a imposar la seva opinió. 

Tenia una virtut, la fidelitat als amics, al seu país i al seu art. Un defecte, que sempre volia tenir 

raó, àdhuc quan sabia que no en tenia.” 33  

 

Aquest fragment d’ El temps de les cireres recorda molt la Maria Aurèlia 

Capmany, una coneguda literària contemporània a Roig. Primer alumna i 

professora, després íntimes amigues, establiren una relació que va durar fins la 

mort d’ambdues dones, el 1991. Totes les característiques que s’expliquen 

d’aquest personatge, l’Harmonia, casen a la perfecció amb la personalitat de 

Maria Aurèlia, que va ser una dona compromesa social, política i 

intel·lectualment, i , sobretot, un referent del moviment feminista. Ella, tal i com 

es diu també en aquest fragment, vivia sola i es dedicava a l’educació 

d’adolescents, concretament a la formació teatral (i també va donar classes a 

l’Institut Albéniz de Badalona). Van ser moltes les persones que la van criticar 

pel seu aspecte i el seu mode de viure i entendre el món, que poc s’assemblava 

																																																								
33	Els temps de les cireres	
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al d’una dona convencional i conformista amb el règim i les opressions masclistes 

existents durant la dictadura. El que discerneix amb l’Harmonia és que la 

personatge és una reconeguda pintora i la Maria Aurèlia va ser escriptora, però 

ambdós artistes. Per la qual cosa, hi ha indicis certs de què l’Harmonia és un 

reflex de Maria Aurèlia Capmany, un giny a la seva fortalesa i inexorabilitat com 

a dona i com a artista.  

 
 “Una nit amb un home és una nit, no calia pensar-hi més. L’amor li feia fàstic, el sexe era 

feixuc. Acabaria la lectura de les obres de la Simone de Beauvoir, una nit amb un home només 

és una nit. A la matinada, cadascú a casa seva. La Virgínia se sentia forta mentre caminava cap 

al port. Eren les dones noves, havien enterrat les àvies i les mares.” 34 

 

En aquest fragment es fa una reflexió del que suposa per a una dona, criada en 

una societat masclista, opressora, franquista i catòlica, el fet d’haver de 

deconstruir-se i de fer-se entendre a sí mateixa que té dret a la llibertat sexual. 

Es tracta del feminisme en estat pur, de la introspecció cap a tot allò que ens han 

ensenyat que se suposa que és el normal o digne d’una “bona dona”. Aquest dur 

i difícil procés d’autoconeixença i alliberació emocional, intel·lectual i sexual va 

estar molt treballat per una escriptora, Simone de Beauvoir, que va ser tot un 

referent per a les dones i el moviment feminista en general. Les dones que volien, 

com Maria Aurèlia, Pilar Aymerich i altres conegudes de Roig, i per descomptat 

la mateixa Roig, van recórrer a lectures com aquestes per aconseguir aprendre 

a concebre’s a sí mateixes com dones independents que vivien del seu 

intel·lecte. Per tant, aquest fragment de La veu melodiosa fa referència a una 

autora feminista com ho va ser Beauvoir i al dur procés que era per a una dona 

suportar les crítiques -i sobretot l’autocrítica- derivada dels diversos constructes 

socials (capitalisme, feixisme, masclisme, patriarcat...).   

 
 

 

“15 de desembre de 1894. Hem vingut a París de viatge de noces. El papà deia que si anàvem a 

Montserrat ja complíem però el Francisco es va engrescar [...]. Vam arribar fa tres dies i a la cambra de 

l’hotel hi ha una banyera per a nosaltres sols. És de marbre rosa i les aixetes són daurades i representen 

																																																								
34	La veu melodiosa   
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la cara d’un amoret.”35 
 

Aquest fragment, a més a més de ser un dels símbols de la novel·la Ramona, 

adéu, fa referència a París, una ciutat que va visitar usualment Montserrat Roig. 

Amb aquestes paraules l’escriptora vol transmetre’ns el que per a ella significa 

París: una ciutat plena d’oportunitats, on triomfa la llibertat. Per a la Mundeta 

(personatge de la novel·la) París és llibertat perquè és l’únic cop de la seva vida 

que sent que no està lligada, que no està empresonada dins el seu matrimoni, 

sinó que se sent una mica més feliç que fora de la seva quotidianitat matrimonial, 

de la botiga de barri a la cuina i de la cuina al llit. Per a Roig, en el seu cas relatiu 

ala vida real, París és llibertat perquè va ser la ciutat bressol de tot els moviments 

literaris, socials, intel·lectuals, feministes, etcètera, del segle XX.  
 

“L’Emili va anar a parar a la presó. Durant un mes, la Natalia hi anava dia per altre i deixava un 

paquet a la finestrella per a la galeria quarta, la dels polítics. Va aprendre ben aviat a fer els paquets, 

embolicats amb paper fort i un cartonet lligat amb un cordill que deia el nom del pres i la galeria on era. La 

Natalia no podia fer més, però se sentia superior a les gitanes que s’esbravaven cridant i discutint. Tú, ¿a 

quién tienes ahí? Al novio, contestava, pero es por política.”36 

 

La Natàlia i l’Emili, en El temps de les cireres, són una jove parella barcelonina 

que es mou entre la clandestinitat dels partits polítics catalans i d’esquerres 

prohibits durant la dictadura de Francisco Franco. Es pot establir una relació 

entre aquesta parella i l’Albert i la Montserrat, ja que l’Albert va ser condemnat a 

presó per temes polítics i la Montserrat, juntament amb el seu pare Tomàs Roig 

i Llop, van intentar elaborar una bona defensa perquè el noi es lliurés de la 

condemna, però tots els esforços van ser en va.  

 
“Una vegada, la Norma i jo vam anar a entrevistar una escriptora molt famosa [...]”37 

 

Aquest fragment simplement fa referència al boom periodístic de Montserrat 

Roig. Està escrita amb molta simplicitat, emprant el connector “una vegada” per 

																																																								
35 Ramona, adéu. 
36 El temps de les cireres   

	
37 L’hora violeta 
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tal de treure transcendència a l’assumpte, com si aquell dia en què van 

entrevistar a aquella escriptora tan famosa no fos cap dia d’especial pes. A més 

es fa referència, a L’hora violeta a una mena de duet periodístic (la protagonista 

més la Norma) que van entrevistant a diversos personatges importants al món 

de la cultura, política, esport i societat en general. Aquest duet és un clar reflex 

de la parella que Montserrat Roig (com a periodista d’entrevistes) i Pilar Aymerich 

(com a fotògrafa reportera) van formar durant molts anys.  

 

 

 

Amb tot aquestes coincidències, podem afirmar que no són fortuïtes, sinó que 

Montserrat Roig realment prenia la realitat com a model per escriure les seves 

ficcions. D’aquí que fos tant periodista com escriptora, perquè, al final, ambdues 

vessants pretenien el mateix: prendre la realitat (i exagerar-la en el cas de la 

ficció) per fer reflexionar el lector sobre què estava passant en la Catalunya del 

segle XX. Què volien les dones, què pensaven les minories silenciades, què 

pensava la gent de les guerres i dels morts, com se sentia una burgesia cada 

cop vinguda a menys, què en pensaven els catalans, de la repressió que sofria 

la seva llengua i la seva identitat... Tot això ho recollia de la vida real, del dia a 

dia, i en donava explicació, mitjançant la paraula, per tal que les respostes 

arribessin tant als propis denunciants i víctimes com a les elits que provocaven 

els mals i les repressions.  
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PART 2. ESTUDI PRÀCTIC 

BLOC 2.  
Records   

 
 

Reportatge d’entrevistes i converses a diferents 
persones properes a Montserrat Roig i 

Fransitorra.  
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Al llarg de la història de la humanitat han estat abundants els moments en què 

s’ha materialitzat un personatge o una idea. Aquest succés és per a mi quelcom 

que comporta certa controvèrsia, doncs no hem d’oblidar que darrere de cada 

professional o moviment social hi ha una sèrie de persones que lluiten dia a dia 

per tal d’aconseguir el dur objectiu de ser inquebrantables. Molts cops a les 

escoles se’ns ensenyen dates, es pretén que memoritzem fets o textos que algú, 

en algun moment, va escriure. I res més lluny de la realitat que aquestes probes 

físiques ens han permès avançar com a espècie, però hem de considerar molts 

altres aspectes. Qui van ser, totes aquestes persones que van conformar el que 

avui en dia coneixem com el nostre món? Què feien al seu temps lliure, on van 

viatjar, què pensaven, quina va ser la seva família? Quins van ser els amics de 

qui es van rodejar? Què van aprendre de la vida? Què van ensenyar als demès? 

Com van estimar, o com van plorar? En el moment que deixem de buscar 

respostes a aquestes preguntes (aparentment simples però realment complexes) 

estem promovent un distanciament entre éssers humans. Al cap i a la fi, si (per 

exemple) només ens preocupem de llegir les grans primeres constitucions 

redactades, però oblidem les llàgrimes, la sang, els sentiments d’aquells qui van 

fer possible que s’escrigués, ens estem allunyant de la realitat.  

 

Aquesta és una opinió molt personal, una mena de proposta epistemològica (i 

fins i tot ètica) sobre com hauríem d’adquirir coneixements històrics. Per tant, 

tractant de ser coherent amb mi mateixa i amb el meu pensament, vaig decidir 

que un punt molt important dins el meu treball de recerca havia de ser les 

entrevistes als familiars i amics de Roig.  

 

Per aquest motiu presento diverses entrevistes que tracten d’allunyar-se de la 

tradició. Tracten de conformar-se a sí mateixes com a converses didàctiques, 

cooperatives, on tant l’entrevistat com jo guanyem. Necessito observar les 

mirades que fan els seus familiars quan els pregunto, tinc la intenció que se 

sentin com a casa, que puguin obrir els seus cors i els seus records. Només 

d’aquesta forma aconseguiré saber, realment, qui va ser Montserrat Roig.  

 

Per altra banda, he hagut de cercar una solució alternativa al fet de no poder 

entrevistar a Montserrat Roig en persona. La resolució escollida ha estat 
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entrevistar a una vella coneguda que comparteix una sèrie de correlacions amb 

Roig. El seu nom es Leticia Josune. Més endavant, explicarem el perquè 

d’aquestes similituds i el lector podrà valorar per sí mateix la rellevància 

d’aquesta entrevista.  

 

A més a més, he tingut la gran sort de poder comptar amb la col·laboració de 

Betsabé Garcia. Ella és una escriptora barcelonina que ha escrit la darrera 

biografia de Montserrat Roig. Es tracta d’una dona plena de coneixements que 

ha compartit amb mi per contribuir a la rememoració de la figura de Roig. Hem 

cooperat, a més de en entrevistes, a dos actes que s’explicaran més endavant 

en profunditat als quals he estat convidada.  

 

En definitiva, he treballat en una sèrie de trobades, actes i col·loquis que m’han 

permès acostar-me més a la persona que fou realment Montserrat Roig i 

Fransitorra.  
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45 ANYS DE VIDA, 25 DE 
LLEGAT   

 

 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) és un organisme que vetlla per un 

periodisme transparent, objectiu, independent i clar; i per aconseguir aquests 

objectius el gremi duu a terme diversos projectes, campanyes i formació de 

comissions. L’ADPC (Associació de Dones Periodistes de Catalunya) és una 

associació afiliada al CPC que vetlla, a més de pels mateixos objectius, per 

assegurar que s’escoltin les veus femenines als mitjans de comunicació i al món 

periodístic en general. Per això creuen en posar-se les ulleres violetes per donar 

una visió de gènere, que asseguri la igualtat, la sororitat i l’eliminació de la 

discriminació o la subjectivitat patriarcal dels articles, notícies, etcètera.  
 

Ambdues organitzacions tenen molt present la figura de Montserrat Roig, doncs 

la consideren una periodista independent, que mai va casar-se amb cap ideal o 

personatge, de les millors entrevistadores que hem tingut a la història del nostre 

país, que sabia escoltar als entrevistats i no li importava fer preguntes incòmodes 

o compromeses. També recalquen la gran feina que va fer de recuperació de la 

memòria històrica amb la seva obra magna Els catalans als camps nazis o 

l’Agulla Daurada.  
 

Entrevistem la Neus Ràfols, una dona periodista, presidenta de la 
Comissió Montserrat Roig i membra de la junta de l’Associació de Dones 

Periodistes de Catalunya, part del Col·legi de Periodistes, i directora del 
documental que rep el nom del títol de l’entrevista. 
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Des de l’ADPC, el passat any 2015, es va proposar la formació de la Comissió 

Montserrat Roig, que s’encarregaria l’any següent (2016) d’organitzar, promoure 

i coordinar diversos actes en commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la 

mort de l’escriptora i periodista. S’han dut a terme xerrades, conferències i 

lectures a escoles, biblioteques, centres culturals i altres espais de caràcter 

públic. A aquesta proposta es van sumar diverses entitats com l’Associació de 

Lectura Fàcil, l’Amical de Mauthausen, l’Amical de Ravensbrük, la Institució de 

les Lletres Catalanes i persones individuals com Roger Sempere (fill de 

Montserrat roig) o Pilar Aymerich (fotoperiodista i gran amiga de Roig). Un dels 

majors assoliments que s’han aconseguit ha estat que el Correlengua -organitzat 

per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)- estigui 

dedicat a l’escriptora i periodista.  
 

Per poder saber amb deteniment quina ha estat la funció d’aquesta comissió he 

entrevistat a Neus Ràfols, presidenta de la mateixa. A continuació es presenta 

un petit reportatge on podrem veure quines han estat les meves preguntes i com 

ha respost una periodista catalana que, a més a més d’haver estat la persona 

que va proposar dins l’ADPC la formació de la Comissió Montserrat Roig i una 

gran admiradora de la mateixa, n’està treballant en un documental sobre la vida 

i el llegat. 
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D’on sorgeix la idea de la formació 
de la Comissió Montserrat Roig?  
 

De la Associació de Dones 

Periodistes de Catalunya. Nosaltres 

busquem la visibilització de les 

dones als mitjans de comunicació, 

que el discurs de les dones sigui 

present al debat públic i la visió 

feminista en general. I una manera 

de treballar aquesta visió de gènere 

d’una manera transversal era emprar 

la figura de Montserrat Roig. És una 

bona manera de reivindicar el 

periodisme de gènere d’una  

 

forma conscient i reivindicada, ens 

anava molt bé la mirada de gènere al 

periodisme i la literatura. Llavors vam 

començar a reunir altres entitats que 

volguessin celebrar amb nosaltres el 

seu llegat, i celebrar el seu llegat no 

vol dir només recordar-la sinó donar 

importància al seu llegat, a tot allò 

que ens ha deixat. I això vam 

englobar-ho sota el lema que va 

proposar el Roger: 45 anys de vida, 

25 de llegat. Pensem que el seu 

llegat ha sobreviscut i segurament 

seguirà molts anys més, perquè va 

ser una novel·lista i periodista molt 

rellevant.  

Però per fer el Correllengua sobre 
Montserrat Roig es va fer una 

votació pública de més de dues 
centes persones, no?   

 

Són coses diferents. Totes les 

entitats que formem la Comissió hem 

fet pinya i hem fet tasques 

complementaries, però en el cas de 

la CAL (Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua 

Catalana) va ser després que la vam 

unir. Ha resultat un treball que ha 

donat molt. Amb la CAL ha anat tot 

molt bé, ha hagut un treball en equip 

molt important, i s’han aconseguit 

exposicions i altres activitats. També 

es van incorporar més tard a la 

formació la Biblioteca de Barcelona i 

la Institució de les Lletres Catalanes, 

que hi són però a nivell de treball 

col·laboratiu no han estat molt 

presents. T’ho han dit?  

 

No, però m’ho imagino, i això s’ha 
de dir també. I perquè Roig? Per 

què vau decidir triar-la a ella per 

treballar-la?   
 

Va ser una proposta eva de la 

associació. Ara que estic a la junta, 

vaig proposar-la directament des de 
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dins i la veritat és que va tenir molt 

bona rebuda. I treballar la Roig és 

important perquè a través d’ella 

podem treballar altres periodistes, 

visibilitzem aquestes dones, 

mitjançant revistes, activitats, 

conferències...  A més, és sobretot 

per la seva capacitat d’emprar les 

paraules i sobretot el periodisme per 

donar visió de gènere, i al final el que 

busquem des de l’Associació de 

Dones Periodistes és justament això.   

 
 

I a tu personalment com a 

periodista - perquè al final la 

professió s’involucra en la vida 

privada i personal, en les nostres 

intimitats – què et transmet Roig?  
 

En el meu cas vaig llegir Ramona,  

adéu, L’hora violeta i em vaig sentir 

molt identificada. Vaig descobrir una 

escriptora que parlava de tu a tu, i 

aleshores que fos periodista va ser 

un dels referents que em va 

convèncer perquè jo fos periodista 

també. Vaig adonar-me’n què, a 

través de la seva literatura, ostres! 

quantes coses podem fer, els 

periodistes i els escriptors! Sent 

periodistes podem fins i tot 

reivindicar el paper de la dona al 

món, i això m’enlluernava.  
 

Explica’m com va ser el punt de 
partida, el moment inicial en que 

comença la formació Comissió, 
com us organitzeu, quines 
propostes inicials vau fer...   

 

Doncs primerament, des de 

l’Associació de Dones Periodistes, 

es convoquen les entitats que 

estaven interessades, excepte la 

CAL, que com ja t’he dit s’incorpora 

després, amb la visió què el 2016 ja 

tinguéssim activitats programades 

per fer. I aquí conflueixen dues 

conjuntures molt interessants. Una: 

que el desenvolupament del projecte 

ens ha costat molt perquè no 

arrencaven algunes iniciatives per 

problemes de manca de suports 

econòmics. I dos: que malgrat això 

ha hagut la confluència amb la CAL 

que ha fet xerrades als territoris 

l’ADPC, amb persones expertes com 

Pilar Aymerich (com amiga i 

periodista), com Elvira Altés (com 

experta en la mirada de gènere, 

quan ha hagut territoris que han 

volgut que es parlés d’aquest tema), 

o com altres expertes en, per 
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exemple, la recuperació de la 

memòria històrica. Des de diversos 

municipis ens han anat trucant, a 

través dels amicals i vehiculàvem i 

ens posàvem en contacte. I, per 

exemple, quan parlàvem de 

periodismes, doncs anaven expertes 

periodistes, quan volien parlar del 

paper de la dona a la transició, anava 

la Maria dels Àngels Cabrer de 

l’observatori cultural de gènere. I en 

algunes fins i tot amb hem coincidit 

amb la Betsabé. I això ha funcionat 

molt bé, el que teníem eren recursos 

a nivell personal, i això diu molt en el 

sentit de que han estat les entitats i 

les persones les que han volgut 

recordar-la, és a dir que no ja estat 

des de les institucions. Per tant, hem 

aconseguit, per ser pesats a 

vegades, coses importants: hem 

aconseguit una exposició itinerant 

amb el Col·legi de Periodistes, al 

servei del Memorial però amb 

continguts fet nosaltres, i fotos de la 

Pilar. N’hem fet dues: una amb la 

CAL, més didàctica, i altre 

d’enfocament més periodístic. i altres 

coses com que l’associació de 

Dones Periodistes va anar a la 

Universitat de Barcelona a parlar del 

periodisme de Roig.  

 

Per tant, podríem dir que aquesta 

feina vostra ha estat girant sempre 
al voltant de tres projectes: 

xerrades als territoris, 
exposicions itinerants i el 

documental.  
 

Exacte, però el documental finalment 

es va desvincular de la Comissió 

perquè era un projecte molt personal 

meu, i finalment la faré jo amb TV3, 

Televisió Espanyola i una 

productora.  

 

Entenc. I per tant, quina seria la 

valoració d’aquesta feina conjunta 

al llarg d’aquest any?  

 

Jo penso que ha estat un any de molt 

treball per part de la comissió.  a més 

també cal donar presència a 

aportacions molt  bones com la de la 

Betsabé o la de l’Aina Torres.  Això 

fa que es reivindiqui encara més el 

llegat. Hi ha una diferència 

d’enfocament entre la biografia de la 

Betsabé i la de l’Aina i suposo que el 

documental aportarà una altra via de 

divulgació. L’Associació de Lectura 

Fàcil, també ha fet una feina molt 

interessant fent un llibre (El temps de 
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les cireres) en lectura fàcil perquè 

així s’apropés a dos públics que és 

molt important incloure’ls: els no 

catalanoparlants i per altra banda la 

gent amb dificultats lectores o 

escriptores.  
 

I per parlar quin era el vostre 

objectiu...? no sé si el teníeu 
definit exactament, suposo que sí 

perquè això s’ha fet a partir 
d’assemblees.  

 

L’objectiu, doncs hi ha varis: 

primerament recuperar el llegat, però 

també aquest llegat introduir-lo en la 

gent jove i això és amb la CAL amb 

qui ho estem intentant. Penso que 

s’ha pogut fer un treball més en 

aquest sentit d’arribar a la gent jove 

d’una manera més, plural però crec 

que aquest objectiu està encara 

pendent. Tu em podries respondre si 

la gent de la teva edat sap qui és 

Montserrat Roig.  

 

Concretament de la meva escola 

sí, perquè hem hagut de llegir 
aquest llibre com a lectura 
complementaria a l’assignatura de 

català, però quan m’han preguntat 
de què feia el Treball de Recerca i 

he respost que sobre Montserrat 
Roig, la gent s’ha espantat. I la 

gent de fora no, no la coneix. Però 
jo penso que aquest és un 

problema més institucional, són 
elles les que poden modificar el 

contingut o el que entra a les 
aules, tenen aquesta capacitat. I 
també es poden fer moltes coses 

d’una manera més externa, des de 
les entitats o organitzacions, però 

és molt complicat. 
 

Ho has dit molt bé, penso 

exactament el mateix que tu.  

  

I a vegades ja ve bé, treballar de 

manera independent, però altres 

es necessita de les institucions, i 

la Montserrat Roig es podria 
implementar perfectament dins 

les aules. Segurament hi haurà a 
un altre lloc persones parlant d’un 
altre autor o escriptor, i que 

voldran que també s’estudiï, però 
jo crec que Roig té suficient pes 

com per estudiar-la. Perquè jo 
personalment m’hi ha trobat un 
món, fent aquest treball, un 

autèntic tresor. 
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Sí, exacte. I també hi ha un altre 

tema: tothom llegeix la Mercè 

Rodoreda. Doncs jo penso que 

tothom hauria de llegir la Montserrat 

Roig. A més el tema de les vies de 

gènere, en general... El problema és 

que a vegades, culturalment, quan 

una dona escriu, escriu literatura de 

dones, i quan un home escriu, escriu 

literatura universal. I això es 

contamina... Josep Pla, per exemple, 

va escriure literatura d’homes? 

Doncs Montserrat Roig, llavors, 

tampoc va escriure literatura de 

dones, va escriure literatura 

universal. És clar que cada autor 

parla des de la seva subjectivitat, 

però Pla parla des de la seva visió 

d’home completament i ningú no en 

qüestiona res. Per tant, hi ha 

persones expertes que fan que 

algunes escriptores no entrin el 

cànon del que s’hauria de reconèixer 

o estudiar.  
 
Estic d’acord. A vegades són un 
inconvenient les etiquetes i, al 
final, si escrius literatura feminista 
o des d’una òptica de gènere, això 
et tanca moltes portes.   
 

Jo no estic d’acord amb renunciar a 

etiquetes. 

Jo tampoc, però sí que és un fet 
innegable que tanca portes, s’ha 
de ser conseqüent...  
 

No, clar, sí que tens raó, que es 

tanquen portes.  

 
A més la Montserrat va tocar 
temes que no convé que es parli 
d’ells encara. Per exemple, no la 
llegim a les escoles, no en llegim 
un assaig, un article d’opinió. Es 
llegeix, com a molt, Ramona Adéu 
que és molt més subtil, menys 
agressiu. 
 

De totes maneres, clar, la ficció és la 

ficció i el periodisme és periodisme. 

De totes formes hi ha una critica 

Ramona adéu, però sí que estic 

d’acord amb què hi ha coses que no 

es toquen. Per exemple, es va 

publicar a Nous horitzons un 

reportatge que recollia alguns dels 

seus articles. I en té que critiquen, 

que posen en qüestió la paralla 

catòlica i, fins i tot, monògama. Sí 

que hi ha sectors que no la han 

volgut reivindicar, però si que hi ha 

moltes dones, vocalies de dones als 

anys 70 que sí que la recorden. A mi 

m‘han trucat de la vocalia de dones 

de Mataró, explicant-me que la 

Montserrat Roig anava als barris a 
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parlar amb elles i què, quan va morir, 

van sentir que perdien una persona 

que les estava parlant de tu a tu, que 

creava molta  connexió.   

 
Sí que hi ha autors que fan 
apel·lacions mes a la societat en 
general, però no creen aquesta 
relació amb el lector de que 
sembla que esta prenent un cafè, 
però si que trobo a faltar-ho en 
altres escriptors.  
 

Dins la comissió es va apel·lar a que 

tornés a estar present als àmbits 

educatius però van dir que era molt 

difícil. També es va parlar d’un 

aspecte que, per a mi, és clau: estem 

reubicant bé a la Montserrat Roig 

després de 25 anys? I, si el discurs 

va més enllà, que tant de bo, 

podríem inclús plantejar-nos: estem 

reubicant be l’aportació de les dones 

escriptores? Vull dir que, per 

exemple, aquest any s’ha 

commemorat a Ramon Llull, i és un 

escriptor que no parla tant de tu a tu, 

i potser és millor parlar de la 

Montserrat, que va fer moltes més 

accions a peu de carrer. Amb això no 

vull dir que no s’hagi de parlar de 

Llull, però sí que penso que hem de 

donar cabuda a altres autors que són 

més propers al poble.  

Altre cosa molt important que 
volia preguntar-te és quina rebuda 
ha tingut per a aquest públic tot 
aquest moviment commemoratiu 
de la Roig. Vull dir, això que deies, 
de la gent que et trucava parlant 
de com la recorden. Jo, per 
exemple,  vaig notar a Sant Medir 
un enlluernament total, molta 
il·lusió als ulls de la gent, moltes 
ganes de sentir-ne parlar.  
 

 

 

 

 

 

Es el que dèiem. Jo penso que hi ha 

el fet que remarcava la seva ex-

parella, el Joaquim Sempere. Ell va 

voler parlar de les veus silenciades, 

amb una cerca de justícia social. 

Perquè ella, malgrat venir d’una 

burgesia anada a menys, s’involucra 

al PSUC i a les mogudes 

estudiantils, busca la justícia social i 

vol canviar el món. No només vol dir 

que hi ha injustícies, sinó que vol 

actuar. Això fa que hi hagi un sector 

que l’estimi molt. Per exemple Sants, 

un barri obrer on es va crear CCOO, 

amb un popular estudiantil, obrer i, 

fins i tot, catalanista i, és clar, de 

dones, amb les importantíssimes 

“No només vol dir que hi ha 
injustícies, sinó que vol 

actuar. Això fa que hi hagi 
un sector que l’estimi molt. “ 
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vocalies de dones dels barris. Per 

tant, per a aquests sectors, 

Montserrat Roig va ser un referent i 

es parla d’ella com una persona amb 

mirada de gènere i que lluitava per la 

justícia social, i això fa que es creïn 

complicitats, no potser amb les 

classes de poder, però si entre els 

barris. Per exemple, des de les 

associacions de veïns, concretament 

des de l’associació de dones de 

Mataró, quan la Maria Àngels Cabrer 

va anar-hi, va rebre una il·lusió 

gegant, tots estaven molt receptius. 

El tema és que no només hem 

d’enganxar aquesta gent per 

recordar, sinó gent jove per mantenir 

el seu llegat. I per aconseguir aquest 

objectiu hem creat, a nivell 

d’universitats, centres on es 

reivindiqui la seva figura perquè, per 

exemple, a periodisme no se’n parla, 

de Montserrat Roig. L’Associació de 

Dones Periodistes de Catalunya vam 

anar a parlar amb un màster de 

gènere, en el què només n’hi havia 

10 alumnes. Cal posar en marxa 

iniciatives que realment facin que 

aquest públic que està més allunyat 

la pugui conèixer be. Perquè la gent 

dels 70 ja la recorda i la recorda be, 

però en canvi la teva generació, i fins 

i tot més grans, no en saben gaire. 

Però per això també les editorials 

han fet un favor a parlar-ne. Han 

accedit a publicar llibres com el de la 

Betsabé i la Aina Torres, han fet un 

favor a que es parli més. I amb el 

meu documental que es fa conjunt 

amb TV3 i TVE segur que parlarem 

un altre cop d’ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com creus que ha afavorit al 
reforç de la memòria històrica 
col·lectiva de Montserrat Roig, el 
que heu anat fent? Vull dir, que a 
vegades aquests projectes 
serveixen de molt però altres cops 
no s’arriba a assolir tots els 
objectius que s’havien plantejat 
en un principi. Quina és la vostra 
valoració?  
 

“Penso que sí que hem 
aconseguit coses. I s’ha 

aconseguit també que si ha 
hagut alguns silencis 

d’algunes institucions, que 
aquests hagin estat 

incòmodes  “ 
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Si entres a la web hi ha tot el que 

hem fet. Associació de Dones 

Periodistes vam publicar un número 

especial de la revista que vam 

anomenar “Dones i lletres”. En 

aquest número es parla de 

l’aportació de les dones a les lletres, 

no nomes de Montserrat Roig, però  

en general de dones que han quedat 

silenciades. Per exemple, de la 

Maria Aurèlia Capmany. Fa 25 anys 

que va morir i ningú la ha recordat, i 

això que va aportar moltíssimes 

coses molt importants, des de 

periodisme fins al món simbòlic 

feminista.  

Penso que sí que hem aconseguit 

coses, i s’ha aconseguit també que 

si ha hagut silencis d’algunes 

institucions, que aquests siguin 

incòmodes. De dir ostres, d’això 

perquè no parleu? Doncs s’han sentit 

incòmodes, aquestes institucions. És 

a dir, nosaltres creiem que aquest 

any vosaltres (les institucions) 

hauríeu d’haver fet algunes coses, 

no les feu, d’acord, però nosaltres ho 

diem en veu alta. I a més a més dels 

actes i xerrades o exposicions que 

hem fet, es faran més coses.  

 
Pot ser que aquest comissió hagi 
estat un punt inflexió de com es 
recorda o no a la Montserrat Roig? 

És aquest vint-i-cinquè aniversari 
de la seva mort un punt per 
començar, per continuar revivint 
el seu llegat?   
 

L’homenatge ha de Montserrat Roig 

ha de ser una excusa, no ens podem 

quedar aquí per reivindicar que 

aquest llegat sigui viu. Jo no dic que 

tot hagi ser de la Montserrat Roig, 

sinó que les aportacions rellevants 

s’han de reivindicar. I quan no es 

reivindiquen les aportacions és per 

motius polítics o per falta de qualitat. 

En aquest cas, ha estat voluntat de 

no posar èmfasi per part d’alguns 

grups, voluntat de silenciar-les, 

perquè la qualitat és evident. Però 

això sí que és un punt d’inflexió.  

 
Volia saber des de quina òptica 
heu enfocat el tractament de la 
figura de Montserrat Roig. De què 
n’heu parlat més, de la seva obra 
literària, periodística, de la seva 
implicació política. A més, sempre 
es parla de la pluralitat de la seva 
figura, de la versatilitat.   
 

La comissió és en realitat totes les 

entitats i associacions que la formen 

i aquesta elecció ha estat a demanda 

de les entitats. Nosaltres posàvem 

èmfasi en l’aportació de gènere. Els 
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amicals en la forta tasca que va fer 

de recuperació de la memòria 

històrica. El club de lectura fàcil en la 

seva aportació literària. Fins i tot, es 

va parlar de Montserrat com a figura 

dins la transició, perquè a la història 

oficial de la transició s’han visibilitat 

nomes als homes. El moviment 

feminista va ser importantíssim, i va 

ser invisibilitzat. Ara, sense el 

moviment feminista que va haver-hi 

durant la transició, no tindríem, per 

exemple, serveis mèdics, la sanitat 

pública i la seguretat social que 

tenim, sobretot en temes 

d’assistència i salut de la reproducció 

i la sexualitat.  

 
Això és una cosa que sempre 
m’ha emprenyat molt. Es treballa 
el socialisme com a oposicions a 
la restauració. Es parla d’ells, dels 
moviments socials, com 
“l’oposició a la Restauració”, es 
parla d’ells de passada, de que 
alguns mimdundis no hi estaven 
d’acord, creien que no tenien 
drets, i que feien algun atemptat 
de tant en quant. I això no és així, 
hem de valorar totes aquelles 
persones qui van lluitar per 
aconseguir molts dels 
assoliments que tenim avui en dia 
i que ni ens adonem que els 

gaudim. I els hem de prendre com 
a model d’actuació. I jo penso que 
aquestes minories silenciades, i 
de vegades majories, han de tenir 
molta més cabuda a l’explicació 
oficial de qui som, del nostre país. 
I això ho he intentat reflectir al 
meu treball també, de fet.  
 

Això que dius, aquesta visió que 

tens, és molt important. Ella explica 

la transició, per exemple, però des 

de les persones del carrer que la van 

viure. Recupera la transició des dels 

moviments social.   

 
I jo crec que és el més important. 
Vull dir, que al final els qui fem 
història som nosaltres, els del 
poble, no els dos que són la cara 
visible. També són necessaris, 
aquests dos, però no són ni de 
lluny els més importants.  
 

Des del moviment estudiantil.  

 
Tampoc. Des de les escoles, no es 
parla del moviment estudiantil, i 
és vergonyós.  
 

No se’n parla...? Ostres... Bé, i del 

moviment obrer. Del moviment del 

PSUC sobretot, de l’esquerra 

catalanista. I el feminisme, i el 
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moviment de veïnades, barris. I, de 

fet ella va anar a les associacions de 

veïns. I hi ha, fins i tot, moments en 

què fa alfabetització a les barraques 

de Montjuïc. O sigui és una manera 

d’estudiar la transició, des dels 

moviments socials. I per descomptat, 

el moviment feminista ha estat 

eliminat, quan va ser molt important.  

 
Llavors, la conclusió de quines 
han estat les òptiques treballades, 
podem dir que en realitat han estat 
totes, per demanda de les 
diverses entitats que formen la 
Comissió.  
 

Sí, sí.  

 
Com a periodista, quina opinió 
professional et mereix Montserrat 
Roig?  
 

Doncs aquest article de Nous 

Horitzons et podria servir molt. Jo 

penso, bàsicament, que ella aporta 

grans coses, al periodisme. Tot i que 

sí que hi ha una evolució. És a dir, 

als primers reportatges jo veig que 

ella no és periodista de formació, jo 

sóc bastant crítica amb ella en 

aquest aspecte. Es nota que ve de 

literatura, i no és el mateix que venir 

de l’escola de periodisme, que 

t’ensenyen que la notícia ha de partir 

d’una certa neutralitat. Jo penso que 

va ser molt bona en el reportatge de 

profunditat. Per exemple, Els 

catalans als camps nazis...  

 
Tu consideres que és periodisme, 
Els catalans als camps nazis? 
 

Sí, sí, jo sí. Perquè Els catalans als 

camps nazis i L’agulla daurada són 

per a mi llibres de reportatge de 

profunditat. [...] El segon està entre 

periodisme i el llibre de viatges, 

perquè no és ficció i perquè també 

s’arrela a una realitat que vol 

explicar, i no és històric perquè no es 

basa en fonts històriques. O sigui, no 

va a l’arxiu, primer recopila tots els 

testimonis, i després ja hi anirà. I a 

més a més, en els dos asos, hi ha 

una cerca de fer literatura, en el 

sentit de fer periodisme literari, de 

que soni be. Amb un llenguatge 

acurat. Per tant, aporta el gran 

reportatge de profunditat, que serien 

aquests i altres que fa, però aquesta 

com a exponents. Ella és una 

periodista de les primeres, diguem, 

mediàtiques. I és una entrevista que 

tothom diu, i hi estic d’acord, que sap 

escoltar molt a l’entrevistat. Fa unes 

entrevistes molt serenes i que tenen 

peu a que l’altre també parli. Perquè 
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ella, hi ha un moment que calla, li 

dona una llibertat i una tranquil·litat 

que fa que s’obrin. I després, la gran 

columnista. La gran columnista que 

comença a El Periódico de 

Catalunya als anys 80 i acaba fens 

fins i tot aquesta columna, els 

Melindros. I després, amb Un pa de 

pessic i un altre de sal, a l’Avui, el 

que ens retrata és una molt bona 

columnista. Perquè ella diu que “una 

columna es como un cuento, pero 

fugaz como un melindro: dura lo que 

dura un día”. Per tant, és un petit 

conte, són anècdotes. Perquè la gent 

es va sentir també molt identificada? 

Doncs perquè parla de temes molt 

quotidians, parla molt també des del 

gènere, connecta molt... Fa debat 

públic del carrer, perquè als anys 90, 

un dels temes és la guerra d’Irak. És 

a dir, ella recupera molt les coses del 

carrer, però la gent se la creu perquè 

té una visió a més a més molt 

independent. Ella és del PSUC i és 

feminista, però no es casa amb 

ningú. I això té un preu, perquè a 

vegades va passar-ho a nivell 

econòmic molt malament, però és 

molt independent. I això dóna unes 

columnes molt humanes, són molt 

humanes. No és un autor allà, que 

t’està parlant del sexe dels àngels, 

sinó que és una ciutadana que en 

sap i que et fa una reflexió sobre un 

debat que tu podries trobar al carrer 

a la teva vida quotidiana.  

 
No sé fins a quin punt podràs 
parlar del documental, per temes 
de confidencialitat. Però, fins on 
puguis llegir, explica’m de què 
tracta, tot aquest projecte.  
 

Doncs primerament aquest era un 

tercer peu de la Comissió però que 

finalment es va desvincular. Tot això 

va començar perquè jo, 

personalment, volia fer un 

documental de la Montserrat Roig. 

Però vaig dir, doncs si és tant difícil, 

treballem el seu llegat d’una altra 

manera (amb la Comissió). Ja fa cinc 

anys, que vull fer aquest documental. 

I com no es podia fer, vaig anar 

insistint, a veure si podia fer-ho. El 

Roger no parava de dir-me: Tu 

insisteix, ja veuràs que al final sí. 

Llavors vaig decidir que aquest fos 

un projecte meu personal. El meu 

documental se centra molt en 

l’aportació literària. És a dir, que hi 

ha parts on hi ha una veu en off que 

llegeix un text, i es friccionen. Llavors 

el meu documental reivindica la seva 

aportació literària. És un documental 

però el que té d’innovador és això, 

que fusiona. I que hem aconseguit 
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alguns documents que són nous. Per 

exemple, de quan va estar a la 

presó, tenim algunes coses. Tot 

posa èmfasi en... bé, es diu 

Montserrat Roig, l’Hora Violeta. Posa 

molta atenció en la seva mirada 

violeta. [...] en L’hora violeta explica 

com ella veu el món i es una manera 

de dir: noies, dones, hem de veure 

nosaltres el món, no em de deixar 

que els homes ens diguin com hem 

de veure’l. Aleshores es diu així, 

aquest documental, perquè trobo 

que hi reivindico aquesta aportació 

de la Montserrat que a mi m’agrada 

molt. De dir, dones, hem de 

començar a veure el món amb la 

mirada bòrnia, ella parlava molt, de 

la mirada bòrnia. Per tant, és això. 

[...]. I després que també surt, com a 

un episodi important, el tema de 

Rússia. Que potser, en altres 

documentals i llibres i així, no se’n 

parla molt. I jo penso que és a Rússia 

on ella recupera el dolor dels camps 

nazis, allà a Moscou, a Sant 

Petersburg. I recupera quin va ser el 

patiment a aquella ciutat. I ho fa amb 

visió de gènere, perquè diu: hi ha 

moltes dones que es van quedar 

estèrils. I això, quants historiadors ho 

han dit? Parlen de morts, parlen de 

ferits... però això no han dit, mai han 

parlat amb aquesta visió, des de la 

dona. Doncs aquest llibre de L’agulla 

daurada serà molt important. També 

serà molt important les entrevistes 

que hi apareixen. I és clar, també el 

que deia de, sobretot, l’episodi de 

Rússia, que no es té massa en 

compte.  

 
Jo també m’hi he trobat. O sigui, 
de Rússia no se’n parla gaire. De 
fet, a l’acte a Sant Medir, el Pau 
Vinyes es va saltar-se aquest 
tema, que sí que hi era al guió en 
un principi.  
 

Cadascú fa una aportació. Per a la 

Betsabé, per exemple, és molt 

important el tema de Glasgow. Jo 

personalment no crec que sigui tant 

important. Ho trobo molt bé, eh, que 

cadascú doni la seva perspectiva. La 

Aina, per exemple, parla més sobre 

la visió dels països catalans en 

aquell moment. Doncs cadascú parla 

d’una part o d’una altra.  

 
Bé, al final és el més bonic, que 
cadascú de nosaltres la llegim i la 
visquem a la nostra manera.  
 

Jo penso que sí. [...] 

 
I per quan està pensat que surti, 
aquest documental? 
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Doncs, pel gener o febrer. Aquest 

matí per exemple estava muntant.  
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Què vol dir aquest “Amb altres 
ulls”. A més a més, estic segura 
de que aquesta no ha estat la 
única possibilitat, és a dir, segur 
que no vas pensar “amb altres 
ulls, sí, que bonic, aquest és el 
primer i el definitiu”.  
 

Ui! No, no... Aquest títol va sorgir una 

mica d’una xerrada amb l’editora. És 

un títol que és fàcil d’apreciar però 

difícil d’explicar. Primer hem de 

situar a Montserrat Roig, ella viu els 

seixanta, i als seixanta – sobretot al 

maig del 68 – sorgeixen les teories 

filosòfiques que descobreixen el 

subjecte. Al llarg de tota la història 

s’ha parlat de la relació objecte-

subjecte, i a la filosofia antiga es 

donava més importància a l’objecte. 

Després amb Descartes, i sobretot 

amb Kant apareix el subjecte com a 

principal motiu d’estudi. I a la 

postmodernitat només queda el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subjecte. Però, és clar, qui és aquest  

subjecte? Quan parlem d’una 

persona, de qui parlem? Qui ens ve 

al cap quan parlem del subjecte? 

Doncs un home blanc, de classe 

mitja, europeu, cristià i heterosexual. 

Aquest és la teoria de “el uno”, saps? 

Llavors comença “L’altre”: les dones, 

els negres, els musulmans... que en 

realitat és la gran majoria de la 

població. Aquest estudi de l’”altre” és 

el detonant del feminisme teòric, de 

les teories deconstructives, que 

busquen la causa de les coses dins 

dels subjectes. El títol, per tant, juga 

amb la mirada de la Montserrat Roig, 

el que inclou el seu bagatge 

intel·lectual filosòfic, el qual emprarà 

per analitzar tot el que veu al seu 

entorn. Té una òptica que és la 

d’”aquests altres”, que és la que la fa 

ser tan bona periodista, fixar-se en 

aquests altres.  

 

NI IOGA NI ÒSTIES 
Entrevistem la Betsabé Garcia, la primera biògrafa de Montserrat Roig i 

Fransitorra reconeguda per la pròpia família de l’escriptora i periodista. 
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Doncs sí que tenies raó, sí, en que 
és molt més fàcil d’apreciar que 
d’explicar o d’entendre. Bé, sí que 
és veritat que a primera lectura 
podem deduir que el que vols 
transmetre amb aquest títol és 
òbviament que la Montserrat tenia 
una altra forma de veure el món i 
d’analitzar-ho, però el conjunt 
integral de l’explicació que m’has 
donat em sembla molt interessant.  
 

Sí, bé, és el que dèiem. I en el últim 

moment vaig voler canviar-lo però no 

va ser possible perquè ja havia donat 

el títol final a l’editorial, a impremta, i 

va haver de quedar-se així. Però el 

que havia pensat va ser “Los ojos 

que lo cuentan todo”.  

 
A mi m’agrada més aquest. 
 

Sí, oi? Jajaja... és més maco!  

 
Bé, doncs jo crec que podem 
passar a la següent pregunta. Sé 
que entrem potser en un tema 
controvertit, però m’agradaria 
explicar-te que al principi del 
procés del que ve a ser la 
confecció de l’índex provisional 
del meu treball, tenia pensat llegir 
la biografia escrita per Pere 
Meroño sobre Montserrat Roig i 

fer-li una entrevista. A més de que 
no ha contestat als meus correus, 
vaig escoltar bastants crítiques 
negatives al seu llibre. 
M’agradaria que em diguessis 
quina opinió et mereix a tu 
aquesta biografia, què és el que té, 
el que li manca...  
No, no, a veure, tu has de fer el que 

vulguis, faltaria més, és el teu treball 

i... i és teu, tu has de ser la que 

esculli el que escriuràs i el que no. 

Però aviam... Què té la biografia de 

Pere Meroño?. Primer que té molt 

poca recerca. No hi ha un treball de 

fons, fer una biografia és molt dur, 

has de llegir molt, informar-te molt... 

i ell és nota que no ho ha fet, o 

almenys no suficient. I a més té un 

tractament del personatge amb un 

cert toc paternalista que desmillora 

molt la dimensió brutal que té 

Montserrat Roig. Es veu molt 

fragmentat, sí que cita moltes coses 

però molt de passada, no arriba a 

establir l’entrellat. És que fer una 

biografia és realment molt dur, has 

d’entendre qui és aquest, qui és 

aquest altre, una biografia és molt 

difícil de fer, has d’entendre per què 

una cosa arriba a l’altre, no pots 

mirar les coses per sobre.  Les 

persones amb les que tractes o no 

determinen la teva vida, és allò que 
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deia de Charles Dickens, “qui serà el 

protagonista de la meva vida?”, no? 

Clar, és que imaginat què hagués 

estat de la Montserrat Roig sense un 

Papitu, és que segurament no 

hagués arribat on va arribar... o 

potser sí, no ho sabem... I la Pilar 

Aymerich? A la Pilar Aymerich 

només parla d’ella com que mira, 

com que passava per allà... El Pere 

Meroño va fer entrevistes, es va llegir 

alguns llibres, però no dona les 

claus. La Montserrat Roig era 

escriptora, escriure no és una cosa 

que m’hi poso i després passo, sinó 

que és la teva vida, és el que esculls 

i ja està, però és llibertat, i no pots 

explicar la vida d’un escriptor sense 

donar totes aquestes claus i sense 

tractar-lo com un procés amb totes 

les seves dimensions. A més, allò 

que parlàvem del tractament del 

personatge... Fins i tot la Pilar va 

tenir problemes fins a tal punt que va 

arribar a no voler saber res més 

d’aquell home ni del seu llibre. Per 

que clar, és que deia: m’he sentit 

tonta, com que eres dues nenes 

tontes que voltàvem pel món i ens 

anàvem a fer turisme. I això ni molt 

menys va ser així.  

Sol passar en biografies, no totes, 

perquè no m’he les he llegit totes, 

llavors no puc dir que en totes, però 

sol passar quan els homes es posen 

a fer biografies de dones. Perquè no 

poden evitar aquest toc paternalista. 

La nena, la nena i sempre la nena. 

[...]. el masclisme, que és aquesta 

actitud generalitzada de tractar a la 

dona com que sempre comença, o 

que és una fracassada. I ho he parlat 

amb moltes escriptores, periodistes, 

fotògrafes... això és el que li passa al 

Pere Meroño, em sap greu dir-ho, 

però... per exemple no parla ni de 

Venècia, quan és un capítol 

fonamental. I de l’Albina... Tracta a la 

Albina amb un lèxic que no és 

l’adequat, potser sí per a una 

conversa de bar, però no per una 

biografia seriosa.  

 
Bé, jo pel que vaig escoltar a la 
presentació del teu llibre i pel que 
conec de la figura de Montserrat 
Roig ja m’imaginava per on 
anaven les coses. Montserrat Roig 
és una persona tan complicada 
que una persona que li manquen 
potser no coneixements, però si 
maneres de pensar, de veure les 
coses, no pot arribar a entendre, i 
molt menys a explicar la seva vida. 
És molt complexa, costa 
d’entendre el cent per cent de les 
seves paraules perquè sempre va 
més enllà, i sobretot en la seva 
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faceta periodística, que no es 
callava ni una... molt 
compromesa, molt activa... molt 
dona. I això de molt dona, i molt 
disposada a sacrificar-se per tot el 
que pensa no és fàcil d’explicar, i 
menys per un home i menys 
d’aquells llavors.  
És clar... Però jo crec que una dona 

que es posa a escriure la biografia de 

la Montserrat Roig és més conscient 

de que no pot fer-ho si es dona el 

cas. Un home no, és el “ja ho faig jo, 

ja ho faig jo”.     

 
Sí, estic d’acord, entenc el que 
vols dir. Bé, la següent pregunta fa 
referència a un terme que empres 
a la teva biografia per referir-te a la 
facultat. I resulta que l’anomenes 
“casa de putes”. No sé si és 
perquè no he entès el missatge, 
potser és un joc de paraules o 
alguna metàfora.  
 

(Riu molt). No, no, és perquè és una 

casa de putes o una casa de barrets, 

que no ho dieu això ja? Sempre se li 

ha dit així a la facultat de lletres.  

 
Doncs no, no havia escoltat la 
expressió, jo. Però té un significat 
pejoratiu, no?  
 

Bueno és que és una casa de putes. 

Perquè t’adones dels professors, hi 

ha molta mediocritat, professors molt 

mediocres, de les punyalades per 

l’esquena, dels favoritismes, etc. 

Aquest fa allò, l’altre fa l’altre... i 

ningú s’aclareix i tot és un merder.  

D’acord. Bé, ara et preguntaré 
quelcom que ja sé perquè vas 
contestar-ho a la presentació del 
llibre, però m’agradaria aprofundir 
molt més en la resposta ara que 
tenim l’oportunitat. Ella va morir 
molt jove, amb només 45 anys. Ja 
saps que s’ha parlat molt de un 
projecte de futura Mercè 
Rodoreda inacabat, d’una dona 
que ens va deixar massa jove i que 
no va fer tot el que podria haver 
fet, que li van quedar coses per dir 
pendents. Què en penses tu 
d’això?   
 

Jo crec que aquesta dona després 

de Els catalans als camps nazis, ja 

es podria haver retirat, ja la va fer, ja 

la havia dit. Jo crec que es podria 

“Jo crec que aquesta 
dona, després de Els catalans 
als camps nazis, ja es podria 
haver retirat. “ 
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haver retirat i tombar-se a prendre el 

sol.  

 

El que sí que és veritat és que a ella 

li va quedar pendent fer la comèdia 

humana de Barcelona. Volia fer com 

Balzac. Sembla ser que volia fer la 

comèdia humana barcelonina, vista 

des del punt de vista de la dona. 

Sembla que és el que va anar fent, 

va arribar fins L’òpera quotidiana,  

però de fet es va quedar a mitges, no 

va poder acabar-lo. També el que 

passa és que ella, a les últimes 

novel·les, va fer un canvi de registre 

brutal, i clarament és que se li veu 

que el que vol és ficar-se al mercat 

anglosaxó, es veu, es veu. [...] 

Llavors aquesta comèdia humana de 

Barcelona no sé fins a quin punt 

l’hagués continuat. Per això dic que 

mai se sap, mai se sap. [...] També 

és un problema de la tradició així 

espanyola d’aquests autors tan 

prolífics. Com per exemple alguns 

autors, amb 120 obres, com fots 120 

obres? És que no vius, és no viure, 

no pots. Però mira Clarín, només té 

dos obres Su único hijo i La Regenta, 

i ningú dubta de res.     

 

Però, si et dic la veritat, jo crec que 

tot això va més per la seva banda 

periodística que per la d’escriptora. 

Jo recordo estar a casa meva amb 

les estanteries plenes de llibres de la 

Roig, i a la tele posat el seu 

programa d’Identitats. I clar, és que 

deia cada cosa... Ningú s’atrevia a 

dir el que ella deia, quan li va 

preguntar al ministre que si ell sabia 

que als camps de concentració nazis 

hi havia espanyols, mare meva! 

Ningú li hauria dit allò, si no hagués 

hagut una Montserrat Roig. I és clar, 

hi havia un sentiment allà de quina 

pena, i ara se’ns mor. I qui farà el que 

feia ella, ara? On són ara periodistes 

així?, no estan, ja no hi ha. Sí que 

tenim alguns, a Espanya, Almudena 

Grandes, la Montero, encara n’hi ha 

alguns, una gent d’opinió, però 

catalans... N’hi ha de potentets, però 

no acaben de donar el cop de puny a 

la taula, com va fer tants cops 

Montserrat Roig.  

 
Llavors potser no és que morís 
jove, sinó que calen més com ella.  
 

Potser sí. Clar, però aquesta mirada 

tan analítica, tan potent, de 

transmetre la realitat crua. I no 

només donava canya a un bàndol, 

no l’importava, posava a caldo tant a 

uns com a d’altres. I clar, això genera 

aquest buit i “ai, ai, ai, que jove va 

morir, que jove!”. Jo crec que va per 
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aquí, però be, això és una apreciació 

meva.  

 
Sí, no ho havia pensat, però ara 
que ho dius sí que penso com tu, 
sí que calen més com ella. Durant 
la biografia hi ha diversos punts 
en Roig, doncs agafa i se’n va, 
s’agobia, se sent empresonada 
dins casa seva i sent que el seu 
voltant no és, diguem-ne, el més 
apte per escriure. I se’n va. Agafa 
un pis compartit amb la Pilar 
Aymerich, o se’n va a Londres o 
als Estats Units. I és clar, jo em 
pregunto que com podia 
compaginar aquest esperit de 
dona lliure, de “soltera i amb 
compromisos” amb dos fills? Està 
molt bé sentir-se deslligada i 
poder prendre’s la llibertat 
d’agafar-se un pis per evadir-se 
uns dies i escriure novel·les, 
articles, o el que fos; però amb 
dos fills això té una mena de 
conseqüències.  
 

Jo creia que quedava clar més o 

menys, no ho dic expressament però 

pensava que se sobreentenia. És 

lògic, és la família, és l’Albina. 

Bueno, aquí sobretot s’ha fet molt, la 

iaia, o l’àvia, la iaia, la iaia. Això 

sempre s’ha fet. Aquí, en el cas de 

Roig trobem que hi ha una xarxa 

familiar potent. L’Albina va ser... una 

peça fonamental. I bé, és una 

pregunta molt bona, molt lícita, 

perquè clar, com s’ho fa amb el 

primer? Perquè l’Albert 

Puigdomènech la deixa 

embarassada i se’n va, li diu: aquí et 

quedes, jo no vull tenir fills ni en vull 

saber res, i després agafa el tio i al 

poc temps es casa i te fills amb una 

altra dona. Això és un pocavergonya, 

no té cap més definició. Però és 

l’Albina sempre; compta amb algun 

amic també, les germanes, i després 

ja amb el segon fill té al Quim. El 

Quim és un home que entén que la 

seva dona ha de marxar a Londres, 

a Bristol, a fer una entrevista, o ha 

d’anar a París, i se’n va, i ell es 

queda amb el Jordi. De fet, Molta 

roba i poc sabó, i tan neta que la 

volen, jo crec que el títol va sorgir 

d’aquí. Quan tens tanta feina i estàs 

fins aquí, és el que se sol dir, i jo crec 

que aquell moment va ser així, que 

ella estava amb el crio, amunt i avall, 

i no parava, no parava.  I ella ho deia 

quan li feien entrevistes, que no 

podia i estava amb el nen amunt i 

avall mentre escrivia. I escriure com 

ja t’he dit és la teva vida, no dorms, 

fumes com un carreter, o deixes de 

fumar perquè se’t passen les hores i 
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no te n’adones, se’t fa de nit i penses: 

però com pot ser, si fa res eren les 

onze del matí? Però és la teva vida, 

és llibertat pura i tu la esculls.   

 
D’acord... El teu llibre és molt 
curiós, perquè hi ha moments en 
que es confonen la seva vida i la 
seva obra. Vull dir, si t’has llegit 
algun dels llibres que va escriure 
Roig, hi ha personatges en que 
penses: ostres, si aquesta és ella 
en aquest moment. Si aquest altre 
personatge és la seva amiga Pilar 
en aquell altre moment. Jo al 
principi el que creia era que Roig 
es basava en la seva pròpia vida 
per escriure i que ho feia de 
manera que fos una mena 
d’autobiografia camuflada, perquè 
tampoc hi ha cap entrevista o cap 
document en que ella afirmi que 
sí, que es basa en les seves 
pròpies experiències o en gent 
real per escriure les novel·les o els 
contes. Però després vaig estar 
reflexionant i em vaig adonar de 
que potser aquest fet no era més 
que un patró comú conseqüent de 
l’estètica realista. Què em podries 
dir, de tot això?  
 

Això és feia, és l’estètica. Això ho 

feien mol. Tots els autors que estan 

fent novel·les als seixanta o setanta 

es basen molt en fets autobiogràfics, 

és una manera de reconstruir, és un 

realisme que tracta d’això, de 

retractar la realitat amb un toc de 

ficció. Això forma part d’una estètica 

i Montserrat Roig s’hi  endinsa en 

aquest corrent estètic. El Terenci 

Moix, per exemple, també, si 

llegeixes El sexe dels àngels, o La 

torre de los vicios capitales, ell 

t’explica totes les seves marranades 

sense cap problema, de qui folla amb 

qui, de qui fa el què. O Balzac, Ítalo 

Galvino, o molts altres poetes o 

novel·listes del realisme. Però és 

l’estètica, és el moment, és el que 

estan fent tots els autors. No és que 

Roig fes aquesta mena de joc, de 

trampa, d’agafar persones o accions 

reals i escriure-les com si se les 

hagués inventat o creat ella. Jo et 

recomano que llegeixis qualsevol 

llibre teòric del realisme, i ja veuràs 

com és una característica de la 

pròpia estètica.  

 
Ara passem a parlar una mica més 
de tu. Et faré en realitat tres 
preguntes en una. Sé que ja les 
vas contestar parcialment a la 
presentació del teu llibre, però 
m’agradaria aprofundir una mica 
més perquè em semblen molt 
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importants. Primer voldria saber 
quina va ser la teva motivació per 
aventurar-te a escriure aquesta 
biografia, d’on sorgeix la idea. 
Després, com va ser el transcurs, 
el procés d’escriptura, etc. I per 
últim, que quina ha estat la teva 
faceta preferida la faceta preferida 
de la Montserrat Roig i què n’has 
après de tot plegat. Diguem que és 
com una mena d’autoavaluació 
del teu propi treball, del procés 
que has patit o gaudit, depèn de 
com es miri...  
 

Gaudit? S’ha de ser masoquista, 

eh... sí que gaudeixes perquè 

t’agrada patir, però ja està. Doncs a 

veure, la motivació, jo per començar 

ni m’ho plantejava, fer la biografia de 

la Montserrat Roig, perquè... és un 

gegant, és que és un gegant, 

d’aquests que espanten.  

 
Bé, és el que parlàvem abans, que 
per entendre-la.. cal, calen...  
 

Ufff! Cal ser bastant monstre 

 
I després clar, per explicar-la 
encara és més difícil, encara cal 
més  
 

Però mira... això és casi el menys. 

Però, la resta més complicat. Això, 

va venir pel primer llibre que vaig 

escriure, pel Jugant dames. Això 

diguem-ne que ho va explicar molt 

bé el Jordi Amat. Que ja es veia 

bastant el que és la meva idea de la 

biografia, aquesta idea de combinar 

els relats biogràfics amb els relats 

històrics. I llavors va ser això. El llibre 

el va conèixer el Pau, després 

l’Albina, de fet, jo havia de fer la 

biografia de l’Albina, vaig intentar 

treballar-la una mica. Va ser el 

moment del 2011, que va ser quan 

va haver-hi la crisi, va ser una cosa 

espantosa, un “campi qui pugui”. Vull 

dir, encara me’n recordo que havia 

de publicar un article a la revista de 

Catalunya, em donaven 300 euros, 

per fer l’article, i de cop em van dir 

que no tenien diners i que no em 

pagaven. No sé quin altre va ser, ah 

sí, aquest que estava començant de 

la Pepa Colomer, que ja el centre 

d’història no donava més ajuts. Jo, 

em vaig acollonir, vull dir, què cony 

està passant. Però tot això no va 

sortir als diaris, les retallades van 

començar a sortir a la llum quan van 

afectar a la sanitat i l’educació, però 

tot va començar amb la cultura. I això 

no va sortir casi, tot va començar 

amb la cultura, va ser el primer, i tot 
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va caure després. Quan cau la 

cultura, és que ja se sap, tot “lo” 

demés caurà després. I... i això O 

sigui que imagina. Ara recordo que 

tenia una amiga que tenia una 

botiga, i em vaig posar a fer de 

dependenta, uns mesos, perquè 

s’havia enfonsat tot. I ja després un 

dia, parlant amb el Pau, em va 

presentar el Roger i tal, i m’ho van 

proposar. I vaig dir, val, a veure si 

amb això hi ha més sort. Car, el truc 

està aquí, en no rendir-se. I vaig dir 

bueno, vinga, vaig dir que sí i ja està.  

[...] A més a més, és que jo la 

Montserrat Roig, jo la recordo 

perfectament, encara. Jo ara tinc 

quaranta-dos anys, però... jo tenia 

setze. Quants anys tens tu, ara? 

 
Disset, que els acabo de fer fa res.  
 

Doncs imaginat, així era jo, quan es 

va morir la Montserrat Roig. I clar, 

amb setze anys, si tens una mica 

d’interès, alguns autors i periodistes 

els coneixes, a no ser que estiguis a 

la inòpia. Els veus a la tele, o veus la 

ràdio. I Montserrat Roig i els seus 

llibres estaven a la llibreria de casa 

meva, vull dir... per a mi era un nom, 

una altra autora. Per ant clar, fer la 

biografia de Montserrat Roig, havent 

vist al meu pare llegint els camps 

nazis, d’haver-la vista a la tele. 

L’entrevista a l’Espinàs, jo el vaig 

veure en directe, a la tele. Jo veia el 

seu programa amb el meu pare. I jo 

recordo quan es va morir que va 

sortir a la tele, i del meu pare allà 

“ale, i ara se’ns mor, aquesta dona”, 

perquè és clar, és que era l’única que 

deia les coses. Per tant clar, quan el 

Pau em va dir tot això, vaig dir sí, sí, 

sí. I em vaig tirar anys, feia com 

podia, anant i tal, d’allà va sortir el 

llibre, no?. I desprès, què més em 

preguntaves, una mica la motivació... 

El transcurs també.  

Uh! Mira, aquest matí he anat a lloga! 

Jo abans anava fent les meves 

coses i tal, i es va acabar tot. Ni lloga 

ni òsties.  

 
Aquesta frase, me la guardo al 
cap, “Ni ioga ni òsties”. 
 

Res, sense vida. He estat un any que 

no me n’he enterat, em veies aquí, 

clavada, fins a la una de la matinada. 

Sortia a vegades a fer un volt, 

poques. Vaig perdre quilos i tot 

“Jo abans anava fent 
les meves coses i tal, i es va 
acabar tot. Ni ioga ni òsties 
“ 
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perquè ni menjava, vull dir, ni me’n 

recordava de menjar. Jo em seia a 

treballar i deia, com pot ser que 

siguin les vuit de la tarda? És 

impossible, no poden ser les vuit de 

la tarda. I clar, ningú donava ni un 

duro, per la biografia de Montserrat 

Roig, i vaig anar al BBVA, vaig 

demanar una subvenció, però res... 

al final va ser amb capital privat. Però 

que he estat de... de cul. Però és que 

escriure és així, eh, és així. Et 

passes el dia assegut i el cos se’t 

recargola. I fumes molt, com un 

carreter, o deixes de fumar, perquè 

se’t passa el dia i t’has oblidat de 

fumar. El que et deia, són les vuit, 

com poden ser les vuit, aquesta 

merda no funciona. Perquè has 

d’escriure, has d’anar parlant amb 

molta gent, que he tingut molta sort, 

el Roger em va posar les coses més 

fàcil impossible. Per exemple, li 

escrivia un whatsapp: “tens el telèfon 

de nosequí?” I pum, en dos minuts 

tenia el telèfon. Clar, això és 

importantíssim, el recolzament del 

Roger. En tot moment en el sentit de 

que no m’ha negat mai res, res, del 

contrari, m’ha dit amb qui havia de 

parlar, tot, tot. I això permet moltes 

coses. I després clar, havia d’arribar 

a casa i escoltar-me totes les 

entrevistes.  

 
Això és tot el que estic fent jo ara. 
Entrevistar, preguntar, rellegir, 
escoltar...  
 

Clar, clar, això és el que es fa, és el 

que has de fer. Llegir-te tot el que 

puguis, llegir totes les biografies o els 

llibres que parlen d’ella. I clar, vaig 

arribar i em van donar les cartes dels 

camps nazis i clar, no te les donen 

totes allà ordenades, arribes i allò és 

un merder. Són tots paperots. I has 

d’anar-te fixant, has d’anar 

reconstruint... i això, bàsicament fer 

casi de detectiu. Anar-se’n a 

Anglaterra. I anar a l’autònoma, 

aguantar els “gilipollas” de 

l’autònoma, “no passis les pàgines 

que fas soroll”. I llegir els diaris. Però 

anaves fent tot això. I clar, tot això 

suposa que després t’has d’asseure 

i escriure-ho. [...] I això és molts 

feina, perquè t’estàs amb un 

paràgraf tres dies, i t’aixeques al dia 

següent i borres, perquè això és una 

merda, i torna a esborrar, a esborrar, 

i això és una merda.[...] però llavors 

arribem a la darrera qüestió, i és que 

he conegut a gent impressionant. La 

Montse Blanes, és una persona 

súper lúcida, conèixer gent, i veure 

com tot realment quadra, tot el que 

va escriure Montserrat Roig. I llavors 
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entendre què és important, com 

exagera, com no exagera, quan veus 

la realitat i pots comparar-la amb el 

que va escriure. Veure quin tipus de 

persona és, quins interessos té. [...] I 

més coses, coses que he après i que 

he intentat transmetre al llibre, eh... 

és insubornable, la importància de 

l’ètica. Que jo... això també ho tinc, 

sinó... m’anirien molt millor les coses. 

El fet de no callar, el fet de saber 

treballar en el sentit de cobrar, en el 

sentit de... que això no és que ho 

hagi après de la Montserrat Roig, 

això jo ja ho tenia d’abans. Però el fet 

de ser contundent, en certes coses, 

el que és la professionalitat. Que què 

cony lletres ni que cony res, que un 

t’ha de cobrar més perquè fa què? I 

a més, molts punts de contacte que 

he tingut amb ella, en el sentit de que 

no és a què et dediques, no és el fet 

de què fas, sinó de com ho fas. Tu 

pots ser dona de la neteja, però ets 

la millor? Ets cambrer, però ets un 

bon cambrer? I, evidentment, ets 

escriptor, però ets un bon escriptor? 

Doncs aquestes coses que són molt 

importants, el fer-se valer. Fer-se 

valer, sobretot. El “no em 

mangonegis”, saps? Anar de cara, 

que és molt important. Són aquestes 

coses, les que et deixa la Montserrat, 

que no et facin por, que no tinguis 

por. La por, és l’arma dels 

poderosos, no caiguis, és la seva 

trampa, la gran trampa. Por de què? 

És que, amb els catalans als camps 

nazis, se la va jugar. Però no és que 

es jugués la seva carrera 

professional, sinó que es va jugar 

que la matessin, que la violessin. 

Que un grup d’aquests ultrafeixistes 

d’aquests que estaven a peu de 

carrer a finals dels setanta, que et 

violin amb un pal i et matin amb el 

mateix pal. I aquesta dona es va 

jugar això, és que podien fer-ho. I no 

era cap conya. Clar, quan li pregunta 

al senyor Serrano Súnyer de “usted 

sabia, que había españoles en 

Matthausen?”. Això era jugarse-la de 

que et vingués un grup de neonazis i 

et matessin a la porta de casa teva. I 

la tia ho va fer. De fet, a ella li van 

avisar, de què, escolta, si publiques 

això, és que et cremaran la casa, és 

que et violaran. I ella deia bueno, 

però és que sóc una intel·lectual, o 

no? És el mínim que haig de fer. [...] 
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FORA DE LLOC   
 

 

 

 

 

 

Montserrat Roig va ésser una dona compromesa, activa social i políticament 

parlant. A més a més, la seva vida professional, tant a nivell literari com 

periodístic, li va permetre desenvolupar la seva faceta com a personatge públic 

endinsat en el món de la cultura i la societat. Al parlar amb persones del seu 

voltant, sobretot amb Betsabé Garcia, he pogut comprendre alguns dels 

comportaments o pensaments de Roig com a dona, professional i mare. És 

realment complex arribar a desgranar tot un pensament d’esquerres i feminista i 

la deconstrucció personal que això implica per arribar a aconseguir els propis 

objectius com a persona amb ideals. 

 

Si fem una ullada a la seva biografia, és fàcil identificar a una dona sempre 

ocupada, carregant-se molta feina a les esquenes per tractar de viure del que a 

ella realment la omplia: d’escriure. Però no podem obviar moments molt tensos 

de la seva vida, com per exemple quan és la primera periodista que planteja 

públicament que hi ha espanyols als camps de concentració nazis. Tal i com va 

afirmar Betsabé a l’entrevista que em va concedir, Montserrat es jugava la vida 

pronunciant moltes paraules de les que va pronunciar, traient a la llum fets que 

ella considerava injustícies que havien de resoldre’s. Eren freqüents els grups 

d’ultra-dreta armats que, a cops de puny, acabaven amb la vida de persones 

contràries al règim, inclús durant el període de La Transició. Per això mateix, és 

important tenir en compte que Roig va haver d’enfrontar-se a la por, allò tan temut 

a qui molts pocs aconsegueixen vèncer. La valentia havia de ser la seva eina 

principal per desenvolupar bons treballs com a periodista de renom, encarant 

Entrevistem la Leticia Josune, una dona feminista, activista social i 
política, treballadora i mare soltera de dos fills; una Roig en l’actualitat.  
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temes o persones amb càrrecs considerables dins la jerarquia política o social; i 

era això precisament el que la feia tan aclamada entre aquells que la seguien o 

que li eren afins. Sobretot, no hem d’oblidar que Montserrat va tenir dos fills i, el 

més sorprenent, és que el primer no va arribar a tenir una figura de pare 

reconeguda com a tal, per la qual cosa havia de compaginar la criança dels seus 

fills amb la seva vida professional, alhora que suportava les crítiques tant 

d’homes i dones del carrer com dels càrrecs mencionats.  

 

Per entendre diversos aspectes relacionats amb tot això esmentat, he decidit 

entrevistar-me amb Leticia Josune, una activista social y política de Gavà a la 

que vaig tenir el plaer de conèixer durant diversos actes i assemblees feministes 

contra la violència de gènere cap a la dona. Al llarg de la conversa és palpable 

la seva similitud amb la figura de Montserrat Roig, doncs ha hagut de deconstruir-

se com a ésser estipulat per entendre el perquè del feminisme i escollir la seva 

forma d’expressar-se com a dona, mare i professional. A mesura que avançava 

la conserva amb Leticia, vaig anar trobant més punts en comú amb la vida de 

Roig. En conclusió, conèixer la seva experiència personal com a feminista 

llibertària he pogut comprendre amb més profunditat les preocupacions, 

pensaments i accions de Roig. Això m’ha ajudat molt a l’hora d’endinsar-me a 

escriure la comèdia humana barcelonina de la part pràctica perquè, al cap i a la 

fi, el propòsit d’escriure-la era precisament entendre al cent per cent a Montserrat 

Roig, en tots els sentits i des de totes les òptiques possibles. Perquè pensava 

d’aquella manera? Com es reflectia la seva raó en la seva escriptura? Aquestes 

són les preguntes que havia de contestar i aquesta entrevista m’ha acostat molt 

més a les respostes.  

 

¿Qué es para ti, el amor 
romántico? ¿Cómo nos afecta, 
sobre todo a las mujeres? 
 
Tenemos feministas trabajando en la 

deconstrucción de este constructo 

social. Brigitte Basalle, Coral 

Herrera, por ejemplo. Se trata de 

aprender la sociedad hetero-

patriarcal, capitalista, para luego 

desaprender.  

Yo, de conocimiento teórico no sé 

mucho… De hecho, no hay mucha 

teoría sobre el tema pero tenemos 

feministas intentando deconstruir 

este constructo social, el amor 
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romántico. De una manera más 

palpable, hoy por ejemplo 

estábamos viendo con los pekes en 

la tele “La sirenita”. Hace un tiempo 

escuché a alguien decir que vivimos 

en el mundo de las tres emes: 

Mickey mouse, Madonna y 

Macdonalds. Y que, por lo tanto, 

Disney es una fuente de la que 

bebemos muy influyente en nuestra 

sociedad actual. Des de luego es un 

factor cultural muy importante a tener 

en cuenta. Pues bueno, resulta que 

hace poco estábamos viendo La 

Sirenita. Y cuando la bruja Úrsula le 

dice cuál es el pago para poder 

convertirse en humana, que le dice 

que tiene que darle la voz. Y ella en 

plan ¿pero qué hago yo sin voz? Y la 

bruja le contesta: tú tranquila, no te 

preocupes que a los de arriba no les 

gusta que hables, ya eres guapa. 

Entonces, se trata de analizar un 

poco en qué sociedad nos hemos 

creado, que es patriarcal, católica y 

heterosexual. Y entonces 

básicamente, empezar a 

desaprender conceptos. Como por 

ejemplo, la monogamia. Hace un 

tiempo aprendí que en la antigua 

Grecia había cinco palabras para 

definir el amor, y que se 

correspondían al amor de familia, 

fraternal, a un amigo, a los hijos y el 

amor romántico. Definir todos esos 

amores que  una perdona es capaz 

de dar y recibir con solamente una 

palabra es muy monolítico, ¿no? Al 

final, la monogamia lo que intenta es 

eso, establecer un sistema de 

control, de control de la sexualidad 

de las mujeres, sobre todo. Y el amor 

romántico lo que hace es darle alas 

a ese sistema de control. Se 

construye toda una mitología, 

alrededor de esa capacidad limitada 

de solo poder amar a una persona a 

lo largo de toda tu vida. Y es difícil, 

porque desatarnos de todos estos 

constructos sociales desencadena 

sentimientos muy fuertes de los que 

no somos libres como el control, la 

posesión, la envidia, la inseguridad. 

Y todo lo englobamos bajo la palabra 

celos. Es difícil, pero las tienes que 

sacar fuera, saber de dónde 

provienen, trabajarlas e intentar 

disminuirlas lo máximo posible. Y 

claro, producto de todo esto existe la 

prostitución, el adulterio, la 

infidelidad… y son todo cosas que se 

entrelazan unas con otras. Y la 

cuestión es ir deconstruyendo todo 

esto  poquito a poquito.  

 

¿Cómo describirías el amor 
romántico? Quiero decir, 
¿podríamos hacer una lista con 
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acciones de amor romántico y 
acciones de amor libre? ¿Es 
clasificable? Me refiero a que 
quizás para mí un acto de amor no 
contiene jerarquía ni poder, sino 
simplemente compañerismo, pero 
quizás para ti sí que lleva 
intrínseco la posesión o, en 
general, el amor romántico. Y 
quizás es porque tú estás mucho 
más avanzada en lo que es el 
estudio y la praxis de estos 
conceptos, pero también 
debemos valorar que somos 
personas distintas y que por lo 
tanto pensaremos diferente, 
supongo. ¿Qué opinas de todo 
esto?  
 

No, claro, eso es súper importante. 

El amor romántico, para mí, es eso, 

una construcción cultural. Porque 

además es muy occidental. 

Construida alrededor del amor para 

siempre, del amor para toda la vida. 

Que está bien, eh, yo no rechazo la 

monogamia. Es decir, puede haber 

algún momento de mi vida en que 

me apetezca tener una pareja 

monógama. Pero lo que no quiero es 

que esa sea la única manera de 

entender el amor y el sexo que yo 

pueda tener. Porque pienso que lo 

que nos hace es ser muy obtusos. 

Entonces, es una manera de control 

social, está demostrado y además, 

desde el materialismo histórico, se 

ha comprobado que los estados 

controlan la sexualidad de las 

mujeres en época de crisis, más aún 

de lo que lo hacen cuando no 

estamos en época de crisis. Tener a 

las mujeres en casa, para empezar, 

cuidando de la prole, con ese trabajo 

oculto que es el trabajo reproductivo. 

Y además cuidando y guardándole 

fidelidad al hombre, que es el que le 

lleva el sustento a casa. Y esto es, 

quieras o no, una manera de 

dominación, una manera de dominar 

la sexualidad de las mujeres. 

Básicamente es eso. ¿Qué es el 

amor romántico? Una mitología 

jajaja, una mitología creada 

alrededor del fin de control de la 

sexualidad de las mujeres.  

 

¿Cómo se utiliza esta 
construcción para ayudar al 
sistema capitalista? ¿Cómo es 
ese proceso en que - imaginemos 
que somos un gobernador 
capitalista- cómo es ese proceso 
en el que nos sentamos y 
pensamos: vale, a ver, cuáles 
pueden ser mis herramientas de 
control? Y de pronto digo: vale, el 
amor romántico. Pues que cuáles 
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son los pasos pertinentes para 
convertir este constructo social 
en herramienta de control.  
 

El concepto de amor romántico es 

bastante nuevo. Sí que hace mucho 

tiempo que se habla, dentro de los 

cuentos, de princesas y príncipes. 

Pero ese bombardeo permanente, 

imaginario, colectivo, es más nuevo. 

En realidad ha formado parte de toda 

esa serie de bombardeos con de 

estímulos positivos, con la ráfaga del 

proletariado de plasma y coche, que 

cualquier proletario se puede 

comprar un coche. Una vez que el 

catolicismo ha dejado de tener peso 

en nuestras sociedades 

occidentales, hay que buscar otra 

alternativa que controle nuestras 

relaciones interpersonales, sea 

sustituido por otra religión. ¿Y cuál 

es? Pues precisamente esta 

mitología del amor romántico. Se 

convierte una herramienta de control 

de la libertad en un estímulo positivo. 

Por ejemplo, recordemos que antes 

las mujeres se unían, que éramos 

compañeras. Pero ahora se ha 

construido ese mito de que las 

mujeres somos enemigas, que 

somos competencia unas con otras, 

y además de eso, ahora resulta que 

cada una tenemos que amar a una 

persona en única (y hombre) el resto 

de nuestras vidas. Realmente es una 

manera de ver la vida muy 

monolítica, convirtiendo todo esto en 

algo positivo. ¿Y qué es este algo 

positivo? El amor eterno. Y quién no 

le gusta jolín, si yo veo parejas que 

llevan toda la vida casados y son 

muy felices, pero no es para nada lo 

habitual. Yo creo, para mí, es una 

manera de darle forma de estímulos 

positivos a una manera muy 

monolítica de entender las 

relaciones. Y en el momento en que 

te planteas porqué, se te empiezan a 

saltar chispas por todas partes. Yo 

no soy capaz de entender la fidelidad 

y la monogamia como una manera 

de felicidad. Yo creo que es: vamos 

a teñir de rosa, de purpurina, de 

brillantina, una cosa que lo único que 

puede hacer es hacer de nosotros 

seres infelices, si lo que deseas es 

otra cosa. Entonces otra de las 

cosas es que ha sido el momento en 

que las mujeres nos hemos 

encontrado con nuestra sexualidad y 

esto también empieza a saltar. ¡Si el 

mundo está lleno de personas 

sexualmente atractivas! Que pueden 

o no gustarte, siempre y cuando no 

se contemple el mundo como un 

mercado de carne, teniendo en 

cuenta los sentimientos de las 
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personas que están a tu alrededor. 

Somos capaces de amar a muchas 

personas, y a más de una a la vez. 

Entonces, ¿por qué negarte esa 

parte de ti misma, si la quieres, no?  

 

Para la siguiente pregunta te 
explico un poco sobre algunos 
aspectos sobre Montserrat Roig. 
Es una persona completamente 
fuera de lugar. Es decir, una mujer 
que pensaba como ella pensaba, 
estaba fuera de lugar. Y es por eso 
precisamente por lo que quería 
tener esta entrevista contigo: 
porque estás fuera de lugar. Era 
sobre todo para que tú me 
explicaras, a nivel de experiencia 
personal, qué te has encontrado. 
Claro, ella se encontró con 
muchas puertas cerradas, con 
muchos puñetazos, con mucho 
golpe verbal, físico posiblemente 
también. Ella es una persona que 
libremente razona y llega a sus 
propias conclusiones. Así que, 
bajo tu experiencia personal, 
¿cómo vives tú esto de "estar 
fuera de lugar"? ¿Qué te has 
encontrado? Y te hago esta 
pregunta con el propósito de 
acercarme un poco más a 
entenderla a ella.  
 

Cuando hablas con gente que no 

está dentro del mundo alternativo -y 

afortunadamente, tenemos un 

mundo alterativo, pero claro, 

pecamos de esta endogamia- no 

suelen suceder estas cosas. Pero sí, 

claro, estas cosas se comentan 

siempre fuera de estos círculos. Yo 

me encuentro dos cosas, y hay 

mucho género detrás de estas 

respuestas. Primero, me encuentro 

con la respuesta típica de las 

mujeres, y dos: me encuentro con la 

pregunta típica de los hombres. A los 

hombres se les encienden los ojos, 

salvo que alguno se enamore 

locamente de ti y quiera algo serio. 

Porque todos piensan: anda mira, 

eres una ligera de cascos. Lo normal 

es que piensen en sexo fácil, cuando 

realmente no es eso, sino que es 

todo lo contrario. Me he quedado 

muchas veces sin echar un polvo por 

ser honesta. Y la respuesta de las 

mujeres es la de: ¡Ai, yo no puedo! Y 

lo que es común en las dos 

respuestas es el miedo a 

experimentar estas emociones que 

supone el hecho de meterte a 

deconstruirte de esta manera. No lo 

quieren para ellos o ellas mismas y 

tampoco lo quieren para su 

compañero o compañera. Luego, a 

nivel personal, cuando yo he 
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intentado mantener relaciones 

abiertas me he encontrado con que 

los compañeros que tienen un 

discurso feminista avanzado, al final 

se encuentran con los mismos 

problemas que se encuentra el resto 

a la hora de enfrentarse a las 

emociones. Y tienden a ser ellos los 

que hacen uso de su derecho a la 

libertad sexual, pero cuando eres tú 

la que ejerce esa libertad, ahí… y 

eso es algo que tienen que 

deconstruir ellos, porque a ellos la 

sociedad les enseña a ser los 

machos, los dueños de la casa, a ser 

posesivos, a que su mujer sea solo 

de él, etc. Y eso es a nivel personal 

lo que me he encontrado con parejas 

hombres. Con parejas mujeres me 

he encontrado mucha más abertura, 

porque nosotras conectamos mucho 

más a nivel emocional, sabemos 

desarrollarnos bien, y ellos no, y les 

choca un montón. Al final es 

negación. Es casi antes el "no quiero 

darle esa libertad a mi compañera o 

mi compañero" que el "no quiero vivir 

yo esas experiencias". Para no 

enfrentarse al miedo, a la pérdida, al 

fracaso. Claro, se complica mucho la 

cosa cuando tienes peques. Yo con 

el padre de mis hijos intenté 

mantener una relación monógama, 

no cabía otra cosa. Pero tenía que 

acabar saltando por los aires. Yo no 

contemplaba la abertura de esa 

relación, porque él se crió en una 

familia muy tradicional, muy católica 

y muy chapada a la antigua. Y eso es 

un sustrato social que llevamos 

arrastrando desde hace mucho. Es 

decir, somos jóvenes, yo tengo ya 

casi cuarenta años. Pero yo creo que 

está pegando muy fuerte el tema del 

control y de los celos en la 

generación realmente joven que sois 

vosotros, sobre todo con el tema de 

las redes sociales y demás. Yo creo 

que cuando parecía que se iba a dar 

una vuelta de tuerca, se ha dado un 

giro hacia atrás… pero con mucha 

virulencia, muchísima virulencia 

además.  

 

Y lo peor de todo es que se cree 
firmemente que no es así.  
 

No, claro, es que parece que vivimos 

en una sociedad en que la libertad es 

la máxima, pero qué va… qué va. Y 

luego está el estigma de que una 

mujer que vive su sexualidad 

libremente sigue siendo una ligera 

de cascos, una mujer pública, una 

puta. Nosotras tenemos que luchar 

contra eso, también.  
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Para la siguiente pregunta 
necesito también explicarte, 
contextualizar un poco a la autora. 
Resulta que Roig es bastante 
tranquila, lo que pasa que hay 
puntos a lo largo de su vida en los 
que, leyendo su biografía, te das 
cuenta de que ella misma hace 
como un “pum”, y se agobia. Se 
agobia, se colapsa, y entonces lo 
que hace es irse, se va. Lo que 
hace es que se coge un piso, ella 
sola o con una amiga, se pasa allí 
una temporada, escribe lo que 
tenga que escribir, reflexiona, y 
entonces luego vuelve. Y vuelve a 
su casa, con su madre, con sus 
hijos, con su pareja. Entonces de 
aquí surge una duda, porque su 
primera pareja fue un rollo de 
universidad del que se quedó 
embarazada y por el que fue 
abandonada por ello. Con su 
segundo hijo, que lo tuvo con 
Quim Sempere, sí que es verdad 
que tenía más apoyo, porque esta 
pareja estuvo con él hasta que 
murió a los 42 por cáncer. Pero 
claro, volviendo a la duda 
problemática que me surgió, me 
sorprende el hecho de que ella se 
vaya, por ejemplo, a Venecia y no 
tenga con quién dejar a sus hijos 
y recurra a su madre, por el hecho 

de la fuerte crítica que se hacía de 
mujeres que tenían el coraje de 
hacer cosas como estas en 
tiempos como aquellos. Con todo 
esto lo que quería era preguntarte 
a ti sobre la compatibilidad de la 
crianza de los hijos con sentirte 
libre como mujer. Es obvio que la 
aceptación social de madres 
como ella era mucho peor 
entonces, sobre todo por la 
influencia de la dictadura, pero 
también soy consciente de que 
hoy en día no es un camino de 
rosas para mujeres madres como 
tú. Así que, en definitiva, quiero 
preguntarte por esta experiencia 
tuya de, como madre y como 
mujer, cómo has vivido esos 
momentos de “te quiero mucho, 
hijo, pero necesito esto; me 
necesito a mí y necesito irme.” Y 
esta dificultad dual puede 
presentarse des de una situación 
de “necesito irme a tomar un café 
y no podré ayudarte con los 
deberes esta tarde” hasta 
“necesito romper la relación con 
tu padre”. Que claro, es súper 
personal, eh, contesta lo que 
quieras con total libertad y 
privacidad.  
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Tú tranquila, pregunta lo que 

quieras, además me parece súper 

interesante. Mi acercamiento al 

feminismo fue de una manera muy 

natural. Yo no empecé a leer autoras 

feministas, sino que cuando las leí 

pensé “jolín, esto lo llevo pensando 

yo un montón de años”, ya fuera con 

respecto a la maternidad, a la 

dualidad madre-mujer. En concreto, 

esto empecé a planteármelo yo pues 

con mi primera hija. Yo dejé de 

trabajar para criar a mis hijos. 

Teníamos la oportunidad de hacerlo 

y al final, me iba a gastar el mismo 

dinero en pagar a alguien que 

cuidara de mis hijos que si me 

quedaba yo y no cobraba sueldo 

esos meses. Así que dejé de 

trabajar. Pero a los pocos meses 

empecé a agobiarme y a plantearme 

el: “sí, soy madre, y como madre me 

siento plena, pero como mujer me 

falta una parte de mí misma”.  

 

Permíteme, permíteme puntualizar 
que Roig se encontraba más que 
en una dualidad, en una 
“trialidad”: como madre, como 
profesional y como mujer. Porque 
tenía una vida laboral que iba… a 
toda prisa, a todas horas. La vida 
de los escritores, como me decía 
Betsabé García, puede describirse 

como “es tu vida, es decir, tú lo 
escoges y es libertad pura, pero 
tienes que ser consciente de que 
no vas a dormir, que vas a fumar 
muchísimo, o no fumar nada 
porque no te has dado cuenta y 
han pasado ocho horas, mirar a la 
ventana y ver que de repente ya es 
de noche”.  
 

De acuerdo, entiendo. A mí me 

faltaba esa parte de mí y empecé a 

revelarme, pues cada año me cogía 

un par de fin de semanas, al menos, 

y me iba con mis amigas para 

reencontrarme conmigo misma. Y 

ahora, que ya no comparto una 

relación con el padre, desde que me 

separé, yo ya no tengo ese 

problema. Al final te das cuenta de 

que lo que me coartaba no eran mis 

hijos, que sí que suponen una serie 

de dificultades añadidas, pero a mí lo 

que me coartaba libertad era mi 

relación de pareja. Y una vez que me 

quité eso de encima tengo mucha 

más libertad, luchando mucho más, 

pero más libertad. Ya no tengo ese 

problema de sentirme plena como 

madre pero pensar que no estoy 

haciendo nada como mujer. Es que 

las mujeres cuando somos madres, 

se nos pone esa etiqueta, que 

parece que tapa todo lo demás. De 
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hecho, cuando una mujer no es 

madre, lo típico que se escucha es 

“se te va a pasar e arroz”, o 

directamente se convierten en 

mujeres socialmente son leídas 

como mujeres egoístas, con miedo al 

compromiso. Esas cosas que no les 

pasan a los hombres. Entonces, mi 

experiencia personal ha sido esa. 

También he necesitado mi espacio 

personal. Yo, a diferencia de 

Montserrat Roig, no escribía, pero yo 

me iba de fiesta a Madrid, y yo 

temblaba. Me iba a Madrid a 

reencontrarme conmigo misma, 

porque es donde están mis amigas 

de toda la vida, y me iba allí y me 

abstraía un poco de la cotidianidad 

de las mujeres, de la crianza, porque 

al final es nuestra, es de las mujeres.  

 

La siguiente pregunta va un poco 
relacionada con lo que acabamos 
de hablar. Ella deja a sus hijos con 
su madre durante estos viajes de 
abstracción personal, y después, 
cuando conoce a Quim, los deja 
con él. Yo personalmente tengo 
una dualidad de si esto es lícito o 
no. Sí que es verdad que las 
madres, las abuelas en este caso, 
pueden ayudar a sus hijas con sus 
bebés, y eso es estupendo. Pero 
por otra parte pienso que no es 

lícito porque no son sus hijos y la 
responsabilidad debe recaer 
sobre el padre y sobre la madre, 
que son los que han decidido, al 
fin y al cabo, tener los hijos. Así 
que quería preguntarte tu opinión 
sobre cómo ves esto de que la 
crianza de los hijos recaiga 
muchas veces en las abuelas.   
 

Claro, es que esto es totalmente 

cierto. La responsabilidad de la 

crianza recae sobre los progenitores. 

Lo que pasa que eso es también un 

producto cultural. Me remonto a la 

Edad Media, cuando con el 

feudalismo se redujo la esfera de las 

mujeres al hogar y se crearon 

núcleos familiares pequeños, así que 

desde entonces se abandona la 

crianza colectiva y, los hijos 

comienzan a recaer única y 

exclusivamente sobre la unidad 

familiar. Y ahora que las unidades 

familiares son cada vez más 

pequeñas, la crianza recae cada vez 

sobre menos gente. Para mí, una 

sociedad ideal es aquella que cría a 

sus hijos en comunidad, en conjunto, 

y eso en nuestra sociedad actual tal 

y como vivimos, en pisos de cemento 

que parecen celdas de un panal de 

abejas, me parece que es imposible. 

Ahora mismo, desarrollar una teoría 
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sobre la crianza colectiva, o llevarlo 

a cabo, es imposible. Te tienes que 

ir a un pueblo perdido con “hippies”, 

para poder hacer eso. Pero sería lo 

ideal. Pero claro, en la sociedad en 

la que vivimos, ¿qué nos queda? 

Pues responsabilizarnos los 

progenitores. Y como mucho, 

ayudarnos de vez en cuando de 

abuelos y abuelas, que obviamente 

no es su responsabilidad, porque 

ellos ya han criado a sus hijos. Pero 

este modelo familiar y de crianza que 

nosotros conocemos no es en todos 

lados así: en países árabes, por 

ejemplo, las casas se amplían hacia 

arriba, porque según crece la familia 

se va aumentando la vivienda 

también. Y son sociedades con un 

tejido social muy denso. Yo creo que 

también por eso existe la guerra 

ahora contra países musulmanes y 

árabes, porque, el hecho de que los 

seres humanos nos unamos y 

tejamos redes, es el verdadero 

enemigo del capitalismo. De hecho, 

pienso que es uno de los trabajos 

que nosotros debemos intentar de 

hacer, como personas subversivas, 

intentar que esto no continúe así. No 

tejemos redes, pero, para tejer 

redes, ¿qué debemos hacer? La 

verdad es que buscando las 

respuestas nos volvemos locos. 

 

De hecho, hay un capítulo en la 
biografía de Betsabé García sobre 
Montserrat Roig que se titula a así: 
“Redes”.  
 

Es que es la base. Las redes 

familiares son la base. Es buscar la 

proximidad. Empiezas con las 

familias y sigues con tus vecinos. Yo 

he alucinado cuando he visitado 

países musulmanes árabes no 

capitalistas, donde no hay gente 

durmiendo en la calle. Pero te vienes 

aquí, a la panacea de las libertades 

y del éxito, y el cuarto mundo es 

inmenso. Tengo una opinión un tanto 

dual, estaría muy bien que la crianza 

recayera en un grupo más grande de 

personas. Pero, por mucho que 

queramos, la realidad es esta, es 

nuestra realidad. Y es individualismo 

puro, y cómo este afecta a la 

construcción de nuestras familias. 

Vamos siempre con nuestros 

problemas, mirando nuestros 

ombligos… por eso los movimientos 

sociales a mí me llaman tanto la 

atención, porque al final no es tu 

familia, pero acaba siendo casi tu 

familia, gente con la que tejes redes 

de afinidad que son muy 

importantes. Y cultivarlas, 

sobretodo, estas redes. Y desde ese 
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punto de vista, la crianza de los niños 

sí que podría ser de aquí a poco algo 

más colectivo, pero solo des del 

punto de vista de los movimientos 

sociales. Es que no veas cómo se lió 

cuando Anna Grabrielle habló de la 

crianza de los niños en la tribu, ¿no? 

Y mira la caverna, como saltó. Y sin 

embargo es una cosa que es muy 

lógica: los niños el futuro de nuestra 

sociedad, así que ¿por qué tiene que 

recaer su educación solamente en 

dos personas? O una, 

mayoritariamente, que será la 

madre. La verdad es que me 

encantaría tener aún más 

conocimientos teóricos, ya que 

llevamos más de 200 años de 

estudio feminista y de género. Podría 

a lo mejor ayudarte con fuentes, 

quizás. Pero en realidad al final el 

feminismo lo es todo… vivencias 

personales, no hay más. Lo siento, 

pero me avergüenza un poco que me 

preguntes, sin yo saber tanto como 

creo que necesitas sobre esta 

actriz.   

 

Tranquila porque sobre todo era 
eso, era encontrarme con alguien 
que pudiera parecerse a ella y a 
partir de eso trabajar en intentar 
sumergirme en la búsqueda, en la 
investigación de quién es ella. 

Quería, necesitaba, buscar a una 
persona que me recuerde a ella. 
Porque al final, por mucho que lea, 
no la he visto ni escuchado a ella, 
y yo pienso que al final en la 
práctica es cuando dices “ostia”, 
cuando aprendes su punto de 
vista, su óptica. Y esta óptica de 
Roig creo muy firmemente que 
puede parecerse a la tuya. Y como 
a ella no puedo entrevistarla, 
necesitaba conocer cómo te has 
enfrentado tú a los problemas que 
se ha tenido que enfrentar una 
persona que tiene ciertos ideales, 
para a partir de ahí buscar 
similitudes. Ella era periodista, 
tuvo su programa de televisión en 
TVE y escribió más de cinco mil 
artículos. Tuvo que decir cosas 
que nadie quería oír. Fue la única 
que se atrevió a preguntar a 
Súnyer aquello de “¿usted sabía, 
que había españoles en los 
campos de concentración 
nazis?”. Y preguntar esto cuando 
los nazis estaban en pleno 
proceso de demonización, pues 
era complicado. Porque además 
es que no es que se supiera, es 
que se había sido partícipe.  
Entonces quería preguntarte a ti 
por cómo es eso de tener que 
decir aquello que sabes que va a 
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molestar, cómo es meter el dedo 
en la llaga.  
 
 
Al final es como todo, es libertad, tú 

lo elijes. Puedes llegar a pagar 

precios muy altos por esta libertad, 

por esta conciencia que a veces nos 

hace volar y crecer y que otras nos 

ahoga y no nos deja ni pararnos a 

pensar en nosotros mismos. Pero lo 

que tenemos que hacer al final es 

seguir hacia delante. yo me he 

encontrado muchísimo rechazo, 

incluso en zonas que en teoría eran 

seguras, tanto a nivel político como 

feminista, etcétera. Pero es lo que 

una elije, por suerte no me he 

encontrado nunca con una agresión 

física o psicológica grave por decir lo 

que pienso, pero obviamente las 

miradas, los gestos, los 

comentarios… están ahí  y una va a 

oírlos siempre. 
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PART 2. ESTUDI PRÀCTIC  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

BLOC 3.  
Memòria històrica 

col·lectiva de 
Montserrat Roig  

 Anàlisi de la cobertura periodística en mitjans de 
comunicació nacionals (La Vanguardia, El País i l’ABC) 
de la mort i del dècim i el vint-i-cinquè aniversari de la 

mort de Montserrat Roig.  
Reportatges dels actes en memòria i d’accions 

commemoratives del llegat de Montserrat Roig i de la 

Comissió Montserrat Roig.   
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3. 1. 10-N, HOMENATGE A MONTSERRAT ROIG, A 
CÀRREC D’ÒMNIUM CULTURAL.  
 
El 10 de Novembre de 2016, amb motiu del 25è aniversari de la mort de la nostra 

escriptora Montserrat Roig, es van dur a terme una sèrie d’actes i inauguracions 

de centres en la seva commemoració i record. Vaig ser convidada per Betsabé 

Garcia (biògrafa de Roig) i per Dani Giménez (nebot de Montserrat) a dos d’ells, 

per la qual cosa vaig haver d’escollir-ne un. la meva elecció finalment es va 

decantar per assistir i participar de l’acte al qual m’havia convidat Betsabé 

Garcia. Per analitzar aquest acte durem a terme el desenvolupament d’una fitxa 

tècnica on es contemplen diversos aspectes tècnics i de contingut del mateix.  

 

 
3. 1. 1. Organitza i participa. Qui són i relació amb Roig.    
 

L’organisme que va organitzar l’acte va ésser Òmnium Cultural, una entitat amb 

més de 50 anys d’història al servei de la llengua, la cultura i Catalunya, amb més 

de 60.876 socis afiliats actualment arreu del món. Va ser precisament el 

president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, qui va presentar l’acte. Pau Vinyes i 

Roig, conegut historiador i nebot de la Montserrat, va exercir com a conductor de 

l’acte, prenent el paper d’entrevistador a les quatre persones que seiem i 

responíem: Betsabé Garcia, Roger Sempere i roig, Rosa Toran i jo, Maria 

Jiménez. La Betsabé Garcia, escriptora i filòloga, és l’autora de la biografia que 

es presentava aprofitant l’avinentesa del propi acte, i va poder aportar tot tipus 

d’apuntacions i coneixements teòrics i estudis sobre la vida i l’obra de l’autora. 

També es comptava amb Roger Sempere i Roig, fill de la Montserrat Roig, el 

qual va poder parlar i compartir la visió més íntima i propera de la vida de 

l’escriptora. Rosa Toran, gran amiga i companya en vida de Roig, va poder parlar 

al públic sobre temes més relatius a la vida professional de l’autora i com va viure 

els seus anys més productius. I jo, en el meu cas, vaig poder aportar l’element 

simbòlic de la perdurabilitat de la figura i l’obra de Montserrat Roig com quelcom 

encara viu i brillant, que pot aportar i ensenyar molt a les noves generacions 
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joves. A més, vaig contestar preguntes des de la meva òptica d’estudiant i 

activista, tal i com ho va ser Montserrat Roig.  

 

 
3. 1. 2. Preparació de l’acte (guió, horaris, planificació, etc.)  
 

Primerament, Betsabé Garcia em va enviar per correu electrònic el guió previst 

per l’acte. A grans trets, el que referir-nos al plantejament de l’acte com una 

rememoració en nom de Montserrat roig, una manera de mantenir la seva 

memòria històrica col·lectiva, alhora que es presentava, a aprofitant l’avinentesa, 

la biografia escrita per la Betsabé. Es va realitzar al teatre Sant Medir de 

Barcelona, espai cedit per Òmnium Cultural i la Parròquia de Sant Medir. A 

l’escenari, seuríem Jordi, Rosa, Betsabé i jo, mentre Pau Vinyes ens entrevistaria 

per tal que donéssim la nostra percepció sobre Montserrat, respectant tres blocs 

temàtics d’una durada d’uns 10 minuts cadascú: el primer tractaria sobre la Roig 

més política i social; el segon, dedicat al feminisme i el paper de la dona 

professional i treballadora; i, en tercer lloc, sobre un estudi més teòric sobre la 

seva obra literària i el seu periodisme. Entre cada un dels blocs, l’actriu Lali Feliu, 

acompanyada per un pianista en directe, llegiria textos de Roig relatius o 

relacionats, precisament, amb les temàtiques de cada bloc.  

 

En el guió, constaven els següents temes suggerits per a cada un dels blocs 

temàtics esmentats:  

 

Temes suggerits per al primer bloc temàtic:  

-Els Catalans als Camps Nazis 

-Montserrat Roig i el PSUC: l’antifranquisme. 

-Un llibre oblidat: L’autèntica històrica de Catalunya 

-Acabar introduint el tema del feminisme. 

 

Temes suggerits per al segon bloc temàtic:  

-MR i la necessitat de comunicació entre homes i dones. 

-Fer-se camí en una societat masclista. 
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-El conflicte entre la família i la professió per a les dones (Crec que en Roger pot 

parlar de com va viure aquest fet sent un nen –si vol, és clar-, i fer-nos cinc 

cèntims de què vol dir ser fill de Montserrat Roig: la mare i l’escriptora) 

-D’aquí, podem tancar la intervenció parlant sobre l’escriptura. 

 

 

Temes suggerits per a l’últim bloc temàtic  

-L’Eixample: lloc mític. El periodisme com a escola per a aprendre sobre la 

naturalesa humana. Del particular a l’universal (la imaginació de Montserrat 

Roig) 

-De Barcelona al món: una literatura universal (conferències, traduccions, viatges 

(Anglaterra, la URSS, EE.UU) 

-L’escriptora i el coneixement del món 

 

 
3. 1. 3. Transcurs de l’acte  
 

Un cop va arribar el dia de l’acte, el qual començava a les 19h de la tarda (els 

participants havíem de ser-hi mitja hora abans), vam arribar per fer un petit 

assaig general i per presentar-nos i conèixer-nos entre nosaltres. Ens van 

col·locar els micròfons i l’equip tècnic, format per cinc professionals, va estar 

comprovant que totes les llums i el so funcionessin de forma correcta. Deu minuts 

després, es van obrir les portes per a la premsa -Televisió de Catalunya (TV3), 

Radiotelevisión Española (RTVE) i La Directa (mitjà de comunicació alternativa 

catalana)- que va estar entrevistant-nos i preguntant-nos en general sobre l’acte 

i sobre Montserrat Roig. Vint minuts més tard, es van obrir les portes per als més 

de dos-cents assistents i es va procedir a començar l’acte. Durant el seu 

transcurs em vaig sentir molt còmode, perquè estava envoltada de professionals 

i n’era conscient, la qual cosa em donava certa seguretat. També em provocava 

incertesa pel fet potencial de sentir-me empetitida per aquelles persones que tant 

coneixien tant a Roig com el món cultural i de l’espectacle. El públic va ser molt 

receptiu i van aplaudir les nostres intervencions amb emotivitat. L’únic problema 

amb el que ens vam trobar va ser que a Lali Feliu se li van traspaperar els 
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documents que contenien les lectures, malgrat que va ser un incident que va 

durar pocs segons i que va solucionar-se amb eficàcia per l’equip tècnic. Va 

ésser especialment emotiva la lectura i el bloc dedicats al feminisme, perquè va 

ser quan es va parlar de la cara més compromesa i fatigant de Roig. El feminisme 

és quelcom que travessa des de la nostra intimitat més solitària fins la nostra 

projecció més social, per aquest motiu desnua i destapa qui som en realitat. 

 

 

3. 1. 4. Valoració a posteriori  
 

L’equip amb el qual vaig treballar va aportar-me molta comoditat i em vaig sentir 

molt ben rebuda. Vaig tenir l’oportunitat de que el nebot de Montserrat Roig 

m’entrevistés, juntament amb el seu fill, la seva millor biògrafa i una de les que 

foren les seves millors amigues, en un acte organitzat per Òmnium Cultural, al 

que van acudir més de dos-centes persones. Les lectures que va fer Lali Feliu 

de textos escrits per Roig van ser molt emotives i impressionants: jo, que seia a 

l’escenari, havia de fer unes forces sublims per que no em caiguessin les 

llàgrimes, mentre els cabells se m’aixecaven en punta un calfred em recorria tota 

l’esquena cada cop que l’actriu feia un gir de veu o pronunciava alguna paraula 

contundent.  

 

 
3. 1. 5. Contribució de l’acte a la memòria històrica col·lectiva de 
Roig  
 

Penso que aquest acte ha contribuït en una gran mesura a ajudar que la figura 

de Montserrat Roig i Fransitorra continuï perdurant en els nostres cors, en els 

nostres moviments socials minoritaris, en les lluites invisibilitzades. Tot plegat 

sota l’acció social i, encara més, sota l’eina racional i dolorosa de la paraula: el 

periodisme i la literatura. El que considero que té més pes en relació a la forma 

en què aquest acte ens recordà més que mai a Roig va ser, en gran mesura, la 

reacció del públic. Era palpable l’empoderament que s’havia produït entre 

aquelles quatre parets del mateix teatre on Roig va ésser anys abans presentat 
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algunes de les seves obres i participant en actes culturals. Aquesta felicitat va 

ser transmesa cap a mi en el sentit de que, quan vaig voler sortir del teatre, un 

plegat de persones que havien assistit em van envoltar bloquejant tota la sortida 

al teatre i van felicitar-me amb petons i abraçades, demanant-me, fins i tot, que 

els firmés la biografia de Roig. Vaig rebre comentaris com “així sí dona, així sí 

que hem de ser, necessitem a més com tu”, o com per exemple “m’ha agradat 

moltíssim tot el que has dit, tu arribaràs lluny, fot-los canya i arribaràs on tu 

vulguis”. A més a més, una estudiant d’un màster em va demanar fer-me una 

breu entrevista i jo hi vaig accedir encantada.  

 

Precisament és aquest fet del meu propi empoderament el que em fa sentir que 

Roig està més viva que mai i que hem de persistir en les lluites que ella va iniciar 

o promoure. El fet que hi hagi persones d’edat avançada que animin i que donin 

forces i energies a la gent jove per continuar treballant per una societat justa i 

cohesionada és el que fa que aquest acte hagi contribuït a rememorar, més que 

qui era Roig, què era, què representava i què va aconseguir amb el seu esforç.  
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3. 2. 10-N, INAUGURACIÓ DEL CENTRE MONTSERRAT 
ROIG A CASTELLDEFELS   

 

L’altre acte celebrat el mateix 10 de Novembre, al qual no vaig poder assistir per 

incompatibilitat d’horari, es va celebrar en correspondència a la inauguració de 

l’Espai Montserrat Roig, un nou centre d’informació i recursos per a les dones i 

persones LGTBI, a Castelldefels. Es tracta d’un centre que neix a mans de 

l’Ajuntament de Castelldefels, amb l’objectiu de centralitzar els serveis que 

ofereix el municipi a les dones i a la comunitat LGTBI. Aprofitant també 

l’avinentesa del vint-i-cinquè aniversari de la mort de l’escriptora i activista, s’obrí 

el nou espai que recolliria el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a les 

Dones) i el SIAD (Servei d'Atenció a les Dones). Segons les declaracions de 

l’alcaldessa del municipi, Candela López, es tracta d’una «aposta clara de l'equip 

de govern municipal per fer polítiques d'igualtat, polítiques d'atenció a les dones 

i al col·lectiu LGTBI». També va afirmar que «és il·lusionant veure que aquest 

espai és per fi una realitat. Malauradament, els casos de violència masclista que 

vam patir als inicis del nostre mandat ens van fer reflexionar sobre la necessitat 

d’establir un circuit contra la violència de gènere i aquest centre centralitza totes 

les polítiques d’igualtat vers les dones a Castelldefels». 

 

L'acte d'inauguració va comptar amb l’assistència de la germana de Montserrat 

Roig (Maria Rosa Roig) i el nebot de l'escriptora i resident a Castelldefels, (Daniel 

Giménez) i el regidor de Salut, Consum, Igualtat i Immigració (Alejandro 

Company), que ha afirmat que el nou centre «és un espai per assessorar, 

defensar i protegir a la dona. Però també és l'epicentre de la lluita, la promoció i 

la protecció dels drets d'igualtat d'oportunitats de les dones i persones LGTBI. 

Lluitar per eradicar el masclisme i la societat patriarcal en la qual ja no volem 

viure. Estem molt orgullosos de poder per fi disposar d'un espai de referència per 

les dones de la nostra ciutat». 

 

Altres convidats destacats relacionats amb el món de les polítiques d'igualtat i 

els drets de les dones que van ser-hi presents durant la inauguració de l'Espai 

Montserrat Roig van ser la jutgessa del Jutjat de Violència sobre la Dona número 
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1 de Gavà, Ana Pérez Carrillo; el president de l'Observatori Contra l'Homofòbia 

(OCH), Eugeni Rodríguez; la tinenta d'alcaldessa d'Igualtat i Drets Socials de 

Sant Boi de Llobregat, Laura Solís; la consellera del Centre d’Estudis de Comerç 

del Baix Llobregat (CECBLL), Vicky Castellanos; i la coordinadora de l’àrea 

d'Igualtat de Gènere i Polítiques Socials del CECBLL, Mª Amor Rodríguez. 

 

L’alcaldessa va assegurar que «el nom escollit i el dia d'inauguració pel nou 

centre no és una casualitat, sinó que es tracta de recollir el llegat que ens va 

deixar la escriptora i periodista. [...] Un dels elements que caracteritzen a l'equip 

de govern municipal és la recuperació de la memòria històrica com abans ja es 

va fer amb el nom de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado i la Sala Margarida 

Xirgu i ara amb l'Espai Montserrat Roig». Fins al 30 de novembre es podrà visitar 

a l'Espai Montserrat Roig (carrer Església 117, al Centre Cívic Canyars-Poble 

Vell) una exposició de fotografies cedides per Pilar Aymerich envers la figura i l' 

obra literària la periodista i escriptora catalana. 

 

L’espai Montserrat Roig de Castelldefels acollirà, a partir d’ara, diferents serveis 

adreçats a les dones, serveis d'atenció psicològica i assessoria jurídica, 

propostes d'informació i recursos, i desenvoluparà accions relacionades amb el 

suport a les diverses identitats sexuals. Es constituirà pel CIRD, que és el punt 

d'informació, atenció individualitzada, documentació i biblioteca especialitzada, 

organització de jornades, etcètera; pel SIAD, que ofereix assessoria jurídica i 

suport psicològic per a dones vulnerades; i altres tràmits i serveis com el suport 

a la tramitació de subvencions a entitats per a projectes d'igualtat, programa 

d'educació en igualtat per als centres educatius, inscripció a jornades i activitats 

organitzades per l'Àrea municipal de Polítiques d'Igualtat.... A més a més, se 

centrarà també en posar a disposició dels ciutadans informació i atenció 

personalitzada LGTBI.  
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3. 3. COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA MORT I DELS 
ANIVERSARIS DE MONTSERRAT ROIG  
 
3. 3. 0. Introducció a la cobertura periodística  
 

Montserrat Roig i Fransitorra va ser una gran periodista que va escriure més de 

cinc mil articles, reportatges, etcètera38, al llarg de la seva vida. Repassant la 

seva trajectòria professional  - ja tractada a la biografia – podem destacar les 

seves aportacions a El Periódico de Catalunya, on va escriure una columna 

d’opinió diària durant diversos anys, o be els seus articles d’opinió setmanals a 

l’Avui, El Mundo Diario, Tele/eXprés, etcètera.  

 

A més a més, cal destacar Personatges, un programa de televisió que la 

periodista i escriptora va presentar i dirigir entre els anys 1977 i 1978. Es tractava 

d’un programa d’entrevistes biogràfiques molt ben preparades, doncs Roig 

investigava al màxim la vida, la quotidianitat, la trajectòria professional, projecció 

social, etcètera, del entrevistat en concret39, per aprofitar al màxim els minuts i el 

suc del programa.  

 

En definitiva: la seva vessant periodística és molt important.  

A més a més, per aquest apartat del treball d’investigació, hem de recordar quina 

és la hipòtesi general: demostrar el llegat i la memòria històrica col·lectiva actuals 

Montserrat Roig.  

 

Conclusivament, sumant la vessant periodística de Roig i el fet de voler 

demostrar la seva memòria, he considerat oportú dedicar almenys un capítol del 

treball a fer un reportatge que faci una cobertura periodística de la seva mort i el 

seu record. Per això, s’analitzen notícies publicades a diversos diaris nacionals 

com l’ABC, La Vanguardia i El País, que cobreixen tres fets importants: la seva 

mort, el dècim aniversari de la mateixa, i el vint-i-cinquè aniversari de la seva 

mort i el seu llegat.  

 

																																																								
38	Dada	proporcionada	per	Betsabé	Garcia	i	Jordi	Sempere	durant	l’acte	de	commemoració	a	Sant	Medir			
39	Segons	la	presentació	del	programa	que	se’ns	dóna	a	la	página	web	de	Radiotelevisió	espayola	(rtve)		
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A més a més de retractar les cobertures periodístiques que han fet els mitjans 

de comunicació, faig un anàlisi de la contribució dels articles i notícies al record 

i promoció del llegat de Roig.  

 

Per fer una lectura correcta i profitosa d’aquest apartat, cal avisar que és molt 

important llegir els annexos i consultar la webgrafia i biografia, doncs són els 

apartats on es veuran referenciats tots els articles, notícies i reportatges que jo 

analitzo.  

 
 

3. 3. 1. Cobertura periodística de El País de la mort de Montserrat 
Roig 
  
El país va publicar una notícia, el 12 de novembre de 1991, on es narrava i es 

descrivia l’enterrament de Montserrat Roig. Segons el titular, Un millar de 

personas despidieron a la escritora Montserrat Roig. Entre els assistents a la 

cerimònia, que va tenir lloc a l’Institut Municipal de Serveis Fúnebres de 

Barcelona, van assistir intel·lectuals i persones reconegudes de l’àmbit públic, 

destacant la presència del llavors ministre de cultura Jordi Soler Tura, el 

president de la Generalitat Jordi Pujol i l’alcalde de Barcelona Pasqual Maragall.  

 

També es trobaven entre els assistents el conseller de cultura Joan Guitart, el 

d’economia Macià Alavedra i altres consellers de l’Ajuntament de Barcelona, així 

com altres polítics com Heribert Barrera, Rafael Ribó, Aleix Vidal-Quadras, Joan 

Rigol, Max Cahrier, l’escriptor Josep Maria Espinás i l’actriu Rosa Maria Sardá 

 

A un quart de dues del mig dia, quaranta cinc minuts abans de que comencés la 

cerimònia, un nombrós grup de gent es va congregar a les portes del tanatori, i 

tantes van ser que centenars d’elles no van poder accedir al recinte, per falta 

d’espai. També van quedar fora nombroses càmeres i mitjans de comunicació 

diversos que, per desig exprés de la família, no van poder fotografiar imatges del 

esdeveniment.  
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La notícia explica com l’ex abat de Montserrat Cassià Maria Just oficià una breu 

cerimònia religiosa, i com aquest va destacar la  "coherencia y el sentido 

profundo de amistad" de Montserrat Roig i "su vida comprometida con las causas 

de la justicia y la libertad". També va apuntar que la mort de Montserrat Roig "no 

por previsible, ha sido menos dolorosa, porque trunca una vida llena de ilusiones 

y creatividad", tot afegint que l’escriptora i periodista va tenir una "vida rica, 

exuberante, comprometida con la justicia y la libertad y siempre al lado de los 

marginados". 

 

Al final de la cerimònia, vist la conglomeració de persones que van quedar fora, 

la germana de Roig va anunciar que se celebraria un altre funeral a la basílica 

Santa Maria del Mar en memòria de la Montserrat.  

Sota el subtítol Aplausos, s’explica en moment ple d’aplaudiments en què el 

fèretre sortia del tanatori municipal de camí al cementiri de Montjuïc. Allà, durant 

l’enterrament, Josep Maria Benet i Jornet, dramaturg molt amic de Roig, va 

pronunciar unes emotives paraules dirigides a l’escriptora: "Ha valido la pena que 

vivieras, aunque haya sido mucho menos de lo que es justo. Tus amigos 

envidiamos la forma en que has vivido. El conjunto de tus amigos formamos el 

mapa de tu vida. Tus palabras continuarán vivas y viva tu voz a través de tus 

libros".  

 

Conclusió de la rellevància de l’article  

 
Així doncs, aquest article és molt important per adonar-nos de fort cop que va 

suposar per la comunitat cultural i política (i pels ciutadans en general) la mort 

de Montserrat Roig. És molt profitós que El País doni una visió com la que ens 

dona de la seva mort i de la cerimònia, perquè posa en evidència la importància 

de la figura de Roig i, en conseqüència, la de la seva mort. La emotivitat de l’acte, 

el multitudinari seguiment de l’esdeveniment, la conglomeració de mitjans de 

comunicació que volen cobrir una notícia que consideren important com 

aquesta... tot plegat ajuda a fer-nos una idea del que va suposar la mort d’una 

gran de la literatura i el periodisme, que va ser Montserrat Roig.  
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3. 3. 2. Cobertura periodística del diari ABC de la mort de 
Montserrat Roig  
 

El diari ABC, publicava, l’onze de novembre de 1991, una tràgica notícia: 

Montserrat Roig i Fransitorra havia mort finalment a causa del càncer de mama 

que patia des de feia gairebé un any. Am el següent titular: Muere Montserrat 

Roig, testigo y militante de la última narrativa femenina en catalán i el subtítol A 

los 45 años nos deja escrita una veintena larga de novelas y ensayos.  

 

A la capçalera, ens informa de la causa de la mort de l’escriptora: un càncer 

contra el qual lluitava des de feia ja uns anys. També recorda la seva importància 

com a escriptora i periodista i també recalca la superació de l’esperit de la 

postguerra, la preocupació pels drets de la dona i el catalanisme com a 

marcadors de la seva obra.  

 

Primerament, ens parla de la rebuda que ha tingut la notícia per al món de la 

cultura catalana, apuntant personatges concrets com el conseller de cultura de 

l’Ajuntament de Barcelona- Oriol Bohigas-, el director del Centre Dramàtic de la 

Generalitat – Domenech Reixach- i el director General de promoció cultural de 

la Generalitat – Jaume Serrat-, els quals van visitar la capella ardent.  

 

Després, l’article comença a repassar la seva trajectòria, recordant, per exemple, 

el Victor Català, el premi Sant Jordi, el de Crítica Serra d’Or o el de Literatura 

Catalana de la Generalitat. També explica quina va ser la seva tònica habitual 

en quant a valors o que van impregnar la seva obra literària (repetició de la 

capçalera), tot fet un repàs a algunes de les seves publicacions. Cita paraules 

textuals de Roig com “Me intrigava la historia del asedio de Leningrado, por las 

conexiones que esta Ciudad presenta con Barcelona”. A la següent columna, el 

periodisme passa a ser l’element important i es comenten les seves publicacions 

a diaris com Serra d’or, Triumfo, El Periódico de Catalunya... i també recorda el 

programa d’entrevistes Personatges que va dirigir i presentar.  
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També es fa referència a la commoció que va causar la notícia a personatges 

públics com el president de la Generalitat, que va lamentar profundament la 

pèrdua per ser ella una gran representant del valor de la literatura catalana; o 

com el president de la Institució de les Lletres Catalanes, que recordava l’inici de 

la seva amistat quan l’escriptora va començar a treballar a Serra d’Or i que 

lamentava també la pèrdua.  

 

Per acabar, l’article fa un recull de la bibliografia de Roig, tot assenyalant les 

obres escrites per Roig i la data de publicació de les mateixes.   

 

A més a més, hi ha una altra notícia que comparteix pàgina amb aquesta que 

informa de l’aplaçament del nomenament del premi Cervantes a causa de la mort 

de Roig. Els jurats del premi, a instància del ministeri de Cultura, van decidir-ho 

així per tal que la celebració d’aquest no coincidís amb la cerimònia 

d’acomiadament de l’escriptora i periodista. A més, també van expressar el seu 

sentiment de pesar i van anunciar que Solé Turà, en representació, assistiria al 

enterrament, que tindria lloc al dia següent.  

 

 
Conclusió de la rellevància de l’article  
 

Aquesta notícia o, millor dit aquesta pàgina del diari ABC, té doble rellevància 

perquè per un lloc informa de la pèrdua de Roig i de la rebuda que va tenir entre 

personatges importants de l’àmbit públic i, per altra banda, també informa de la 

decisió que va prendre el comitè de jurats del premi, que també demostra la 

importància de la pèrdua de Roig.  
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3. 3. 3. Cobertura periodística del diari La Vanguardia del dècim 
aniversari de la mort de Montserrat Roig  
 
La Vanguardia dedicava, el 26 d’Octubre de 2001, el seu suplement al tractament 

periodístic del desè aniversari de la mort de Montserrat Roig i Fransitorra.  

En portada, un gran retrat de Montserrat Roig fotografiat al juliol del 1980, sota 

el titular El retorno de Montserrat Roig, i una breu presentació de l’escriptora i del 

reportatge en general.  

 

El reportatge ofert és un recorregut a la vida i obra de Montserrat. Ens la 

presenten amb el subtítol La escritora que sedujo a una sociedad. A la primer 

pàgina, Antoni Batista – escriptor de l’article – ens descriu el microclima familiar 

propens a les lletres i la cultura del que va gaudir Roig, el temps en que va anar 

a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, els seus contactes amb Salvador Espriu i 

Maria Aurèlia Capmany, Josep Maria Benet i Jordet, i altres personatges i fets 

que van marcar un punt d’inflexió en el seu desenvolupament intel·lectual. 

També ens presenta la Roig més política, fent menció al seu feminisme, la seva 

ideologia comunista i les seves participacions al PSUC.  

 

Sota el subtítol Persuasiva e irónica, Robert Saladrigas ens presenta el seu 

fragment del reportatge. Ell ens explica la seva relació d’amistat amb Montserrat, 

des de que la va conèixer sent ell membre del jurat del Premi Víctor Català que 

l’escriptora va guanyar el 1970. Amb declaracions com “Creía en el ideal de 

conseguir la eficacia sin renunciar a la libertad ni al rigor y expresándose en 

catalán, pero aspiraba a la profesionalización” o com “Bastaba con fijarse en sus 

ojos grandes y oscuros para intuir la dimensión y alcance del coraje que 

prevalecía sobre su capacidad de ternura”, ens vol fer referencia a la personalitat 

de Montserrat: persuasiva, constant, professional, alhora que relaxada, irònica.  

 

Continua amb un reconeixement a la seva potent feina amb Els catalans als 

camps nazis, per acabar amb el subtitular De la penumbria al éxito, on explica la 

difícil situació econòmica que va passar Roig abans del seu esclat. Finalment, 

descriu com va ser la seva malaltia, la seva pèrdua i el seu multitudinari comiat.   
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També escriu al llarg del reportatge en Julià Guillamon, que ens parla d’una 

forma més profunda de la seva literatura i de què era ser escriptora per a Roig, 

valent-se de cites com les següents: “Sus novelas construyen un tiempo que no 

llegó a vivir completamente, pero que aspira a comprender”  o “Para ella, el 

escritor es un cuervo que se alimenta de carroñas, sacando a la luz la parte más 

oscura”. Finalment, fa una molt bona rehivindicació sota el subtítol Homenje con 

lectura amb el que demana a les persones que recuperem i mantinguem el seu 

llegat literari de la manera més simple però eficaç: llegint, comprant els seus 

llibres i, des de les editorials, reeditant.  

 
Conclusió de la rellevància de l’article  
Per tant, aquest suplement és una eina primordial per a la manutenció del llegat 

o de la memòria col·lectiva de Montserrat Roig, perquè recorda la seva vida, la 

seva obra, el seu periodisme, la seva ideologia, la seva personalitat. Per, 

finalment, reivindicar-ho tot plegat deu anys després de la seva mort.  

 

 

 

3. 3. 4. Cobertura periodística a La Vanguardia del vint-i-cinquè 
aniversari de la mort de Montserrat Roig   
 
Sota el titular Homenaje a la Montserrat Roig más roja y violeta, i el subtitular 

Personalidades de la cultura, amigos y familia de la escritora y periodista 

recuerdan en un acto sus contribuciones a la literatura, el feminismo y el 

catalanismo, publicava el diari La Vanguardia el dia vuit de novembre de 2016 la 

notícia redactada per Laia Font Méndez y Amanda Aguilar Moreno. La redacció 

de la mateixa se centra en un recorregut per totes les iniciatives que s’estan 

duent a terme aquest any 2016 per commemorar la figura de Montserrat Roig i 

per fer palesa la vigència del seu llegat.  
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Primerament, s’informa 

de l’acte en que jo 

mateixa vaig participar a 

Sant Medir, com a 

celebració del 25 

aniversari de la mort de 

Roig. S’indica la data 

(10 de novembre) i es 

passa a descriure el 

contingut del mateix: 

admiradors, amics, família i personalitats diverses de l’esfera cultural catalana la 

recordarien, en un sentit homenatge centrat en la vigència del llegat literari i 

intel·lectual de l’autora, tot a través de la presentació del llibre de de Betsabé 

Garcia, Con otros ojos. Tot indicant la participació de Jordi Sempere i Roig (fill 

de Montserrat Roig) i Pau Vinyes i Roig (historiador i nebot de la mateixa) i la de 

Lali Feliu (actriu) es fa referència a la lectura que seria feta dels propis textos de 

Roig i també a la presència de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural i 

presentador de l’acte.  

 

S’indiquen la hora i el lloc de celebració de l’acte (19.30h al teatre Sant Medir de 

Barcelona) i es passa a definir amb més precisió l’enfocament sota el qual es 

durà a terme l’acte, que giraria entorn a les tres facetes que van definir la 

Montserrat: el seu compromís social, el feminisme i la literatura. Per això mateix, 

per l’actualitat dels seus postulados ojos rojos y violetas (segons la seva 

biògrafa) podem dir que ella mirava als homes i les dones amb altra forma, amb 

altres ulls, parafrasejant així el títol de la monografia de Roig.  

 

Més endavant, la notícia dedica un apartat a recordar qui va ser Roig: els seus 

orígens, els seus estudis en lletres a la Universitat de Barcelona i la seva 

trajectòria professional com a periodista i escriptora, el seu compromís social i la 

seva relació amb la ciutat de Barcelona, fins arribar a la seva mort, el 10 de 

novembre de 1991.  

 

També es fa referència a les reflexions del fill de Montserrat Roig, Roger 

Cartell de promoció de l’acte en homenatge a 
Montserrat Roig el 10 de NOvembre de 2016 al 

teatre Sant Medir  
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Sempere, quan es pregunta quina posició prendria la seva mare al context 

actual, amb la violència de gènere vigent i amb la crisi de refugiats sense solució 

a la vista. La conclusió a la que arriba és que ‘Nuestra época y la de hace 30 

años presentan un denominador común, y por su forma de ser ella 

probablemente se habría posicionado como hizo siempre a favor de los débiles 

y las víctimas, buscando las causas de los problemas y siguiendo incordiando a 

los poderosos’’.  

 

També es dedica uns paràgrafs a 

parlar del seu compromís amb 

l’antifranquisme, fent referència a 

l’opinió d’estudiosos que defineixen 

Roig com una dona compromesa a 

molts nivells i durant tota la seva via. 

Amb aquesta introducció, es fa un 

repàs a la seva cara més política, tot 

recordant la seva militància al PSUC 

i la seva potent participació al 

moviment estudiantil, destacant la 

Caputxinada. Així doncs, es dóna pas a l’explicació de la visió de Roig envers el 

desenvolupament de la transició espanyola, que ella criticava per seguir la 

política del olvido. No obstant, l’article no oblida el interès de l’escriptora en 

política internacional, drets socials i història, el qual la va dur a fer diversos 

viatges que es van veure reflectits en les seves obres periodístiques. Així doncs, 

va fer una forta crítica a l’opressió de la Unió Soviètica i a l’horror nazi, entre 

d’altres.  

 

Es dedica també un apartat a parlar de la particular visió del catalanisme que 

tenia Roig, la qual va provocar incomoditats entre els ambients intel·lectuals 

nacionalistes de l’època. Això fou perquè, des del seu comunisme, no va escriure 

sobre els obrers, sinó sobre la burgesia catalana, des de la seva disconformitat, 

descrivint-la i criticant-la, la qual cosa la va portar a distanciar-se amb el 

moviment burgès nacionalista. 

 

Placa en memòria de Montserrat 
Roig pel seu compromís amb 

l’antifeixisme i el feminisme.  
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Com no podia ser d’una altra forma, la periodista redactora de la present notícia 

dedica una paràgrafs específics a la obra i trajectòria de Montserrat Roig, 

recordant la victòria de Roig al premi Victor Català, amb Molta roba i poc sabó... 

i tan neta que la volen! Per altra banda, afegeix informació relativa a l’òptica de 

gènere amb que escrivia Montserrat Roig, sempre retratant a les dones i les 

relacions quotidianes en què vivien en la societat de l’època. Ens parla del cicle 

narratiu iniciat amb Ramona, Adéu, i seguit per El temps de les cireres (amb el 

què va guanyar el premi Sant Jordi), L’hora violeta, L’òpera quotidiana, El cant 

de la joventut, l’Agulla daurada (premi Nacional de Literatura Catalana), Diguem 

que m’estimes malgrat que sigui mentida i l’obra teatral Reivindicació de la 

senyora Clito Mestres. No obstant, La Vanguardia no oblida dedicar unes línies 

a la feina periodística de Roig, enfocada a la defensa del feminisme i la memòria 

històrica del país, amb obres com Els catalans als camps nazis (Premi Serra 

d’Or) o amb el programa televisiu Personatges.   

 

La notícia explica els records del fill de Roig, Roger Sempere, que testimonia que 

la seva mare treballava molt, tots els dies de la setmana, però que mai no va 

tenir la sensació de que la veiés menys de l’habitual. En Roger explica que, vist 

amb perspectiva, se n’adona què sí, treballava molt, però per a ell era el normal 

i a més va tenir la sort de tenir una família molt extensa i quan ella estava fora, 

passava temporades fantàstiques amb sa àvia i son pare.  

 

Però, com no podia ser d’una altra manera, l’article de La Vanguardia no es tanca 

sense haver dedicat abans un apartat sencer al feminisme de Roig. Sota el 

subtítol Icono para el feminismo el reportatge fa una passada pel recorregut, 

evolució i importància que va tenir Montserrat Roig en el feminisme a Espanya a 

finals del segle XX, ja fos a través de les seves obres literàries o periodístiques 

o en les seves declaracions, i sempre 

amb la fi d’apropar el moviment a les 

necessitats de totes aquelles dones 

anònimes silenciades. Segons Betsabé 

Garcia, “la visió feminista de Montserrat 

Roig està en tota la seva obra”. De fet, 

moltes de les seves obres, com L’hora 
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violeta, giren en torn les seves experiències personals.  

 

Finalment, La Vanguardia fa promoció de l’exposició Montserrat Roig: cronista 

d’un temps i d’un país al Col·legi de Periodistes, organitzada per l’entitat 

col·legial juntament amb l’Associació de Dones Periodistes i el Memorial 

Democràtic.  S’informa què la mostra 

podrà ser visitada fins el 31 de gener i 

que ofereix una mirada a la trajectòria 

periodística i literària (centrant-se sobretot en la seva feina de recuperació 

històrica) a través d’imatges preses per la fotògrafa Pilar Aymerich.  

 

Conclusió de la rellevància de l’article  
 
És molt important recalcar la rellevància de que un mitjà amb tanta 

transcendència nacional com La Vanguardia dediqui un reportatge tan extens al 

tractament del vint-i-cinquè aniversari de la mort de Montserrat Roig. Aquest 

article fa una fantàstica feina perquè tracta la Montserrat Roig des de totes les 

òptiques possibles: la política, la periodística, la literària, la feminista i la personal, 

i a més a més ho fa amb una cura i profunditat notòries.  

 

És molt important, per exemple, recalcar que la notícia esmenta totes les obres 

literàries de Montserrat Roig: d’aquesta manera, per tant, en fa un recordatori 

reivindicatiu del llegat literari i anima així al lector a llegir-ne o, almenys, tracta 

de despertar curiositat o record.  

 

I, a més a més, és molt important el fet què faci promoció dels actes, xerrades o 

exposicions que s’han dut a terme o que es tenen previst en commemoració del 

vint-i-cinquè aniversari, perquè d’aquesta forma se’n potencia l’assistència i la 

repercussió dels mateixos. 	

	
	
	
	
	
	

Imatge	de	l’exposició	Montserrat	Roig:	
cronista	d’un	temps	i	d’un	país		
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PART 2. ESTUDI PRÀCTIC  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

BLOC 4.  
Mimesi amb 

Montserrat Roig  
 
 

Relat Mare republicana i assaig Corremos pero 
sin saber hacia dónde escrits per mi, tractant de 
reflectir les característiques lingüístiques de les 

obres de Montserrat Roig analitzades al Bloc 1. 
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4. 0. INTRODUCCIÓ AL BLOC 4  
 

La part més conclusiva d’aquest treball de recerca, i més concretament de la part 

pràctica, és el bloc pràctic número quatre: Mimesi amb Montserrat Roig. Això és 

perquè, a partir de tota la informació extreta i analitzada al bloc primer de la part 

pràctica Caràcter i essència, en aquesta quarta part  he tractat de  recopilar les 

característiques lingüístiques que composen l’obra de Roig plasmant-les en un 

relat i un assaig escrits per mi.  

 

Així doncs, sorgeix Mare republicana, la història d’una dona escriptora que perd 

el seu marit durant el final de la Guerra Civil Espanyola i que entra en el bloqueig 

del lector, pel qual queda paralitzada i sense inspiració, alhora que sap que per 

molt que escrigui no podrà publicar les seves obres per la forta censura 

implantada per la dictadura de Francisco Franco. Tot això sota un marc terrorífic 

en què tem per la seva subsistència i la del seu propi fill, que no entén perquè 

no pot anar a escola ni obrir la porta si algú pica. A més a més, de poder trobar 

el relat, a continuació es troba l’explicació de la introducció dels recursos literaris 

i les tècniques de Roig.  

 

A més, sorgeix Corremos pero sin saber hacia dónde, un assaig que planteja 

l’actual situació d’obsolescència que pateix el sistema educatiu i la classe de 

persones que estem creant en conseqüència, tot sota una crítica al consumisme 

i certes referències nietzschianes.  

 

Cal advertir al lector que aquest bloc és paral·lel al primer bloc de la part pràctica, 

però que en realitat és el resultat d’un procés de set mesos en què he anat 

descobrint persones, vivint experiències i adquirint coneixements tant de la 

Montserrat Roig com del món de la literatura, la política i la cultura en general.  

 

Per tant, sobre aquest últim bloc recau una forta importància tant a nivell de 

contingut com a nivell d’implicació personal.  
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4. 1. RELAT Mare republicana  
 

1 de juny de 1939  

de El caramel Solano em balla la boca, i amb cada doblepàs que es marca amb 

la meva llengua em recorda més al sabor dels teus llavis. 

  

Encara recordo la comissura dels teus ulls, plenes de plecs precoços que 

circumdaven una mirada salvatge, emprenedora, sempre disposada a 

embaladir altres pupil·les perdudes en el seu propi mirar. I aquest cop han estat 

les teves pupil·les les que s'han vist perdudes, les que han decidit demanar 

desesperades a les seves fidels parpelles que les cobreixin, i que mai més 

gosin mostrar els seus cuirs.  

 

Ni tan sols l'aplec de ment adolorides que rodejaren ahir el teu cos melancòlic 

han aconseguit enderrocar els circuits neuronals omplerts amb placidesa, 

mirades, sexe, olors i plaers que van formar tots dos cors; i aquests cors, els 

nostres cors, reforçaven la seva unió gairebé esotèrica amb cada carícia, amb 

cada despertar nu compartit... dia a dia, nit a nit.  

 

La por no entrava dins del teu vocabulari, no la deixaves entrar al teu cap ni a 

casa teva. És l’arma dels poderosos, acostumaves a dir. I ho sento molt però 

haig de confessar-te que ara mateix n’estic plena, de por. Em sento molt buida, 

emocionalment em sento completament abatuda. Crec que he perdut la guerra 

contra mi mateixa. Els meus fantasmes, les meves pors, els meus complexos, 

les meves inseguretats, tot plegat se m’ha fet un nus que tinc col·locat a la gola. 

No em deixa respirar bé. No em deixa caminar com abans ho feia, sense pressa, 

amb calma, fixant-me en els petits detalls de les coses, trepitjant fort. Ara haig 

d’anar de pressa, perquè el meu cor bombeja molt ràpid, accelerat, perquè vol 

que tot s’acabi. Però, contràriament, el meu cos m’impossibilita actuar amb la 
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fluïdesa amb que ho feia quan tu hi eres al meu costat. És com una lluita 

constant entre cos i ment, que l’un vol fugir però no sap com, i l’altre no té les 

forces ni per donar un pas endavant.  

 

En els meus pitjors moments, em poso a llegir tot el que he escrit fins ara, amb 

l’esperança de que em serveixi d’inspiració per seguir escrivint, que és la meva 

vida. Però ni tan sols això puc fer-ho. No sóc capaç d’expressar el que sento 

perquè tot està eclipsat per una boira negra que és el reflex del teu record. I per 

si fos poca la meva manca d’inspiració, el polvorí envaeix els carrers i la censura 

s’ha implantat tan ràpidament que no tinc on publicar els meus escrits.  

 

Ara el nen seu al meu costat. Em recorda tant a tu... el sento al meu costat i a 

través dels seus ulls veig la teva força, la teva passió, i és una petita empenta 

per no posar-me a escorcollar entre els teus objectes per quedar-me després 

al llit abraçada a ells, per acabar ofegada en les meves pròpies llàgrimes.  

 

Tant de bo fossis aquí amb mi... Has entès tants cops els moments foscos, i t’hi 

has quedat. Ara estic molt fotuda, em sento perduda, vulnerable, transparent. 

Vull desaparèixer, no tornar a mirar, a escoltar, a pensar, no respirar. Sento que 

em va el cor rapidíssim, accelerat, pel cap em corren mil idees, tantes que no 

puc entendre ni escoltar cap amb claredat. Moltes paraules, imatges, 

percepcions barrejades i una sensació permanent de voler parar de voltar tant, 

de voler marxar, de voler desaparèixer. I el cos em pesa, no puc ni aixecar-me 

del llit, ni molt menys caminar, el col·lapse de la meva ment es transforma en un 

dolor físic esfereïdor. Abans, si això passava, aixecava el cap i m’adonava de 

que podia veure, que no tot era negre i que de sobte veia els teus ulls, que em 

miraven amb un nosequè que de sobte em feia aterrar els peus a terra. Després 

m’adonava de que el meu cos no estava paralitzat, de que la meva pell sentia, 

i et sentia a tu. Aquest contacte, aquestes carícies, em feien sentir protegida, 
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tan segura, com si un raig de llum estigués acariciant cada racó funest del meu 

cos, per donar una mica de claredat a tot el que em feia ombra. I més tard, quan 

el meu cervell podia tornar a reaccionar, quan s’adonava de que podia 

començar a entendre totes aquelles idees que passaven a tota pressa dins seu, 

començava a processar les paraules que em deies. I començava a netejar tota 

la merda que s’estava removent a alta velocitat i que embrutava tot el que sentia 

o pensava. En aquells moments, gràcies a que tu eres tu, jo podia tornar a ser 

jo.  

 

Però ara tot això no és possible, no, no ho és. I no sé com m’ho faré.  

 

El meu problema avança cada dia amb més fúria, més gana d’empassar-se i 

fer desaparèixer la meva raó. El problema és la soledat quan no és escollida, 

que la veiem de lluny i la veiem tan lletja i fa tanta por que ofega. I quan ens hi 

trobem, no sabem ni què fer, ni com reaccionar.  

 

Era com si cadascuna de les meves partícules, dels meus àtoms, es veiessin 

atrets metafísica o màgicament per cadascun dels teus. Es buscaven i es 

trobaven, i començaven a produir reaccions químiques que segregaven 

substàncies d’amor, d’enteniment. Aquesta màgica substància recorria 

constantment els nostres cossos i els empenyia a la creació del nostre propi 

espai esotèric, que era el que permetia desenvolupar les nostres ments, els 

nostres instints. Ens deixava voltar lliures, abraçats, com astronautes que, de la 

mà, deien adéu a la terra i volaven fins l’espai més infinit. Ens perdíem en els 

nostres lunars, els nostres racons més amagats i que només tu i jo coneixíem. 

Tancàvem la porta perquè només nosaltres trobéssim el nostre amagatall i 

ningú no pogués seguir el rumb de les nostres cames, que caminaven 

plegades, alhora. El temps desapareixia, els minuts es tornaven eterns allà dalt.  

I així, ocults, practicàvem el nostre particular llenguatge de gestos i mirades, 
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perquè què és sinó la comunicació, l’enteniment. Creàvem constantment, sense 

parar, participant ambdós d’una cosa tan nostra i tan única... Era un clímax etern 

també, que ara no sé trobar si tu no hi ets.  

 

Les meves partícules ara corren boges per intentar crear aquesta substància 

amb la que volàvem junts, però ara no. Li manquen les teves.  

 

I el que més fúria em provoca és el motiu pel qual ja no et puc trobar. Una mort 

precoç que venia anunciada pels blaus. Per cadenes de ferro que pocs sabien 

trencar com tu. Som molts els que plorem la teva mort, morts com les teves, 

perquè éreu persones com tu les que ens permetien seguir lluitant amb una 

esperança quimèrica però suficientment forta com per continuar amb la 

resistència. El present és atordidor, com ja he dit abans, perquè sortir al carrer 

es converteix cada dia en una odissea que posa en risc complert la vida, la 

llibertat. Però és fins i tot pitjor la por que sentim dins de casa, amb el neguit 

permanent d’un soroll a la porta i que, al obrir-la, siguin els mateixos malparits 

que ens van treure la teva vida. No sé com acabarà tot plegat, la sang i els 

cossos són la decoració més horrorosa dels carrers. Per cada pedra balda que 

hi ha al barri hi ha una família trencada i sacsejada amb la violència que cobreix 

ara el nostre dia a dia. Deixant de banda l’egoisme, potser ha estat bona la teva 

pèrdua, perquè un cor rebel com el teu no sé com hauria reaccionat a aquesta 

situació. La mare cada dia està més dèbil i el nen em pregunta que perquè no 

pot anar a l’escola i que perquè dinem tots els dies arròs, que n’està fart, que 

ell vol carn de La Toñi que li agrada molt i sempre surt molt bona. No sé com 

explicar-li tot plegat. I no deixa de preguntar per tu, que on ets, que perquè no 

tornes, que ja han passat molts dies... i no tinc valor a explicar-li. En moments 

com aquests érem tu i jo, junts, plegats, qui trobàvem la solució. I ara que no hi 

ets haig d’enfrontar-m’hi jo sola.  
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No sé com m’ho faré, espero trobar la meva força, el meu jo. M’he perdut entre 

els racons més amagats i obscurs, no sé per on camino perquè vaig a cegues, 

voltant pel no res en busca d’un tot que no podré tornar a tenir perquè tu no hi 

ets. Però seré forta, me’n sortiré, t’ho prometo, m’ho prometo.  

 

 
4. 1. 2. Anàlisi de les característiques de Roig en Mare 
republicana  
 
Novel·la simbòlica   

 

Per introduir el simbolisme en aquest relat, he emprat la presència de dos 

elements: la llum i la foscor. I apareixen en una estructura que busca el contrast, 

entre ambdues. Aquests elements no tenen una funció literal, sinó que porten 

darrere un simbolisme força fàcil d’identificar.  

 

La foscor simbolitza la mort, com aquell estat solemne, funest, trist, tràgic i 

irrevocable. I aquesta foscor es presenta de diverses formes, com per exemple 

emprant substantius com ombra o obscuritat. L’ombra, en el seu cas concret, 

simbolitza aquell pesar que portem amb nosaltres a totes parts, anem a on anem, 

que ens acompanya eternament fins que morim: és precisament morint llavors 

com podem desprendre’ns d’aquesta ombra. Així doncs, quan la protagonista de 

l’obra fa referència a les ombres es refereix a aquest sentiment pesat que no sap 

com treure’s del cos i del cap perquè el seu marit estimat ja no hi és.  

 

Ans al contrari, la llum simbolitza tot el contrari: la vida, la jovialitat, la felicitat. 

Aquesta llum és la que recorda la protagonista en el seu marit, és a dir, el recorda 

amb vida, rebel, fort... i recorda la felicitat que sentia quan hi era al seu costat.  

 

Així, el contrast entre llum i foscor, el que fa és crear aquesta sensació 

melancòlica que suposa recordar a un ésser estimat: per una banda sentim dolor 
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profund però també tenim l’espurna de llum que suposa el record de l’amor i els 

moments compartits.  

 

 

Novel·la realista 

 

El meu relat, he aconseguit que sigui realista fent que relati uns fets que se  

succeïen a diari en l’època en què està emmarcada la història (Guerra Civil 

Espanyola). Moltes dones d’homes republicans ploraven la pèrdua dels seus 

marits i la comunitat roja s’estremia cada cop que assassinaven algun combatent 

rebel i fort. A més, els carrers eren molt perillosos perquè l’exèrcit del bàndol 

nacionalista assetjava les cases i els barris. També es va referència a la censura 

implantada, per la qual cosa el lector podrà deduir que el període on s’emmarca 

el relat és durant els primers anys de la dictadura Franquista. Per tant, hi ha un 

clara eliminació de tot aspecte subjectiu: tant els espais, com els personatges, 

com la trama argumentativa, el temps... són versemblants i s’allunyen de la 

fantasia o del subrealisme.  

 

 

Literatura psicològica  

 

El relat és clarament de caire psicològic perquè s’endinsa en els pensaments del 

personatge en qüestió, que és la característica principal d’aquesta estètica.  

 

Més concretament, podem observar els trets característics de la novel·la 

psicològica, per exemple, en el temps intern, quant a l’aparició de retrospeccions 

que esdevenen dels records del personatge (encara recordo [...] ni tan sols 

l’aplec de ments adolorides que rodejaren ahir el teu cos melancòlic...).   

 

També he tractat de buscar certa complicitat amb el lector en el sentit de no 

desvetllar el futur exacte de la trama argumentativa, però sí donant certa 

informació futura d’allò que succeirà, d’una forma subtil. Això pot observar-se en 

l’últim paràgraf (No sé com m’ho faré, espero trobar la meva força, el meu jo. 

M’he perdut entre els racons més amagats i obscurs, no sé per on camino perquè 
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vaig a cegues, voltant pel no res en busca d’un tot que no podré tornar a tenir 

perquè tu no hi ets. Però seré forta, me’n sortiré, t’ho prometo, m’ho prometo.) 

 

A més a més és clarament identificable el joc que faig entre les revoltes internes 

del personatge (el sentiment de pèrdua per la mort del seu marit) amb revoltes 

externes (el sentiment de derrota per la censura, la Guerra Civil, els fets històrics 

en general...). aquest és un estil molt emprat per Roig, molt evident per exemple 

en novel·les com Ramona, adéu, on els fets històrics que envolten els 

personatges acaben tractant-se des del punt de vista de cadascun d’ells.  

 
 

Reconstrucció com a eina de creació 

 

Aquest relat és una combinació de diversos escrits que he redactat anteriorment. 

Encara recordo és el fragment del qual va sorgir la idea principal, i després s’han 

anat afegint fragments de l’escrit Em sento buida i de El que més m’agrada de 

tu. Cal recordar que Montserrat Roig, al llarg de la seva trajectòria com a 

escriptora, recorre diversos cops a l’eina de recopilar, retallar, manipular, tallar i 

enganxar diversos escrits seus per acabar conformant un de nou i més complet 

i complex, i un exemple és Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen! En el 

meu cas, els escrits Encara recordo, El que més m’agrada de tu i Em sento buida 

poden trobar-se als annexos.  

 

 

Asíndeton  

 

Recordem que l’asíndeton és un recurs lingüístic molt emprat per Montserrat 

Roig a les seves obres i que la seva funció és crear una sensació d’ofegament, 

de suspens, alhora que ajuda a crear un impacte immediat: el lector entra en 

sintonia amb allò que l’escriptor està tractant de transmetre. Així doncs, per les 

característiques que presenta l’ús d’aquest recurs, he decidit emprar-lo en el 

següent fragment: Em sento molt buida, emocionalment em sento completament 

abatuda. Crec que he perdut la guerra contra mi mateixa. Els meus fantasmes, 

les meves pors, els meus complexos, les meves inseguretats, tot plegat se m’ha 
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fet un nus que tinc col·locat a la gola. No em deixa respirar bé. No em deixa 

caminar com abans ho feia, sense pressa, amb calma, fixant-me en els petits 

detalls de les coses, trepitjant fort. 

 

També és fortament observable en el següent fragment: Ara estic molt fotuda, 

em sento perduda, vulnerable, transparent. Vull desaparèixer, no tornar a mirar, 

a escoltar, a pensar, no respirar. Sento que em va el cor rapidíssim, accelerat, 

pel cap em corren mil idees, tantes que no puc entendre ni escoltar cap amb 

claredat. Moltes paraules, imatges, percepcions barrejades i una sensació 

permanent de voler parar de voltar tant, de voler marxar, de voler desaparèixer. 

 

Es pot observar una clara manca de nexes de connexió, una forta presència de 

la juxtaposició (substitució de nexes coordinatius per signes de puntuació com la 

coma i el punt). Tot plegat ajuda a unificar el missatge: el sentiment d’angúnia i 

foscor que sent el personatge.  

 

 

 

El monòleg interior i el dietari  

 

En el meu cas, he escollit el dietari com a presentació de l’escrit per dues raons: 

primer perquè així el lector pot identificar ràpidament el context històric en el qual 

s’emmarca el relat i segon perquè és una manera de crear en el lector una 

sensació de complicitat amb el personatge, o dit d’una altra forma, és com si el 

lector mateix pogués llegir els pensaments escrits del personatge.  

 

També està presentat en forma de monòleg interior precisament per les 

característiques que presenta aquesta tècnica literària: permet aprofundir al 

màxim en els pensaments, revoltes internes, pors, inseguretats... del personatge, 

disminuint així l’espai entre lector i personatge. Es crea una sensació de 

proximitat, empatia i enteniment amb el relat.  
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El llenguatge dels personatges  

 

Cal recordar que, per seguir fil per randa les necessitats que presenten la 

novel·la psicològica i el realisme, cal retractar els personatges amb la màxima 

versemblança possibles i això es transforma també en saber emprar el millor 

registre lingüístic segons la personalitat del mateix. Com la protagonista d’aquest 

relat és una escriptora republicana, cal que el seu llenguatge sigui col·loquial en 

certes ocasions, però que mantingui certa elevació, perquè la seva professió fa 

que en conseqüència hagi de ser coneixedora d’un bagatge lèxic extens i ric. Ha 

d’expressar-se seguint les normes de correcció, adequació i coherència, amb 

una gramàtica ben estructurada, i això és el que he intentat transmetre en l’escrit.  

 

A més a més, hi ha referències a Nietzsche, la qual cosa denota que la 

personatge és culta i llegida (amb paraules com instint  o expressions com El 

problema és la soledat quan no és escollida, que la veiem de lluny i la veiem tan 

lletja i fa tanta por que ofega. I quan ens hi trobem, no sabem ni què fer, ni com 

reaccionar.)  

 

  

La descripció  

 

El meu estil literari no fa descripció parcial, sinó que jo concebo aquesta tipologia 

textual que ha de ser present constantment a qualsevol tipus d’escrit. Per a mi, 

és molt important que gairebé tots els substantius vagin acompanyats d’un 

adjectiu, perquè amb això s’aconsegueix que cada element tingui les seves 

pròpies característiques. I el resultat d’això és que no queda cap element inútil, 

sinó que tots acaben conformant un tot que permet al lector fer-se una idea de 

totalitat, una concepció de l’obra sencera amb vida pròpia. Per tant, en aquest 

relat podrem trobar diversos adjectius o proposicions adjectives com per 

exemple plenes de plecs precoços que circumdaven una mirada salvatge, la 

seva unió esotèrica...  
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4. 2. ASSAIG Corremos pero sin saber hacia dónde  
 

Corremos para llegar antes, pero sin saber hacia dónde. Lo único que sabemos, 

las únicas palabras que se repiten en nuestra cabeza, altas, fuertes y 

constantes, son las que nos impulsan a participar en una carrera de borregos 

de la cual no sabemos el final. Pero nos da tanto miedo el hecho de no saber 

qué hay más allá, fuera de esa procesión de cuerpos corrientes, – en ambos 

sentidos de la palabra – que decidimos mecánicamente permanecer en ella. No 

nos detenemos a preguntarnos qué hay de la vida, qué hay de nosotros, de 

nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros instintos, porque la carrera 

no nos deja pararnos a prestarles atención. Y no hablo de pagar una millonada 

para pasar un par de días en el spa de moda entre los burguesitos de nuestro 

barrio de l’Eixample de Barcelona, ni de hacer ioga los sábados por la mañana 

con los compañeros más modernos de la oficina, ni de ser socios del gimnasio 

más caro de la ciudad y hacer spinning de martes a viernes porque “así libero 

las tensiones del día a día”. Hablo de algo mucho más profundo, más mío, más 

nuestro.  

Es vergonzoso observar los transportes públicos los días laborables. Miles de 

cuerpos andantes, con ojeras que delatan el hastío, de un morado que no es 

morado, sino una mezcla de todos los colores de mierda con los que vemos el 

mundo. El sistema perceptivo ocular del colibrí puede diferenciar entre más de 

un millón de colores distintos, mientras que el del ser humano solamente 

trescientos mil. Pero, de estos trescientos mil, ¿cuántos somos capaces de 

apreciar, realmente, los seres humanos de hoy en día?. Dejamos atrás la 

infancia y con ella nos olvidamos de llevar con nosotros nuestros estuches de 

lápices de colores, el sacapuntas por si alguno comienza a escasear, y la goma 

de borrar para poder corregir tranquilamente los errores en caso de 

emergencia. Sé que las hipotecas y las cláusulas suelo no pueden solucionarse 

con una goma de borrar, pero sé también que esto ha sido solamente una 
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comparativa para explicar el problema que se ha generado realmente entre 

nosotros, los “seres humanos”. En realidad, de hecho no existirían los dos 

problemas económicos mencionados cuatro líneas arriba si no nos hubiéramos 

olvidado de llevar con nosotros nuestro estuche. Ahora, en vez de eso, llevamos 

con nosotros maletines que contienen nada más que papel mojado, 

ordenadores portátiles que portan la inhumanidad allá a donde van, teléfonos 

móviles que lo único que hacen es inmovilizarnos y petrifican nuestra evolución. 

Lo peor de todo es que nos creemos que hacen todo lo contrario, que nos 

conectan. ¡Qué bien, tengo un aparato con el que puedo ver una película 

rodada en la China, producida en los deseados Estados Unidos y en la que sale 

el actor de moda inglés! Pero qué mal, porque hago de los videojuegos mi 

realidad, porque dejo que me introduzcan por la boca – incluso antes de que 

haya digerido la asquerosidad que me han hecho tragar antes – alguno de los 

vídeos virales inspiradores que me meten en la cabeza que para ser libre debo 

cumplir las normas y perseguir el sueño impuesto de la felicidad. Y esto es una 

trampa, igual que lo es el lenguaje. Se supone que debemos alcanzar el éxito y 

lo peor es que nos lo definen como aquello que tenemos cuando somos plenos, 

felices y, sobretodo, con dinero y con una familia heteronormativa digna de un 

largometraje norteamericano. Y un coche, y un plasma, y una casa para colgar 

fotos de nuestras vacaciones a las Maldivas del verano del 2006, cuando aún 

no habíamos generado (nosotros, los ciudadanos, porque claro, es que 

vivíamos por encima de nuestras posibilidades…) la crisis económica mundial 

que inunda nuestros hogares y nuestras calles a día de hoy. 

El problema tiene su origen, como todos los problemas de la humanidad, en el 

sistema educativo que limita, clasifica e impide. En realidad, estos son los tres 

verbos que coartan la libertad, a todos los niveles: limitar, clasificar e impedir.  

El proceso comienza con la limitación. Con el esto sí, pero esto no. O con el 

esto no, pero aquello sí. Pretendemos estimular las capacidades de nuestros 

parvularios introduciendo en el currículo asignaturas como “plástica o música” 
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pero luego, dentro de estas asignaturas, cada lámina o cada ejercicio viene 

acompañado de un listado interminable de normas a seguir para conseguir una 

buena nota. Porque, al fin y al cabo, no nos engañemos, es el número que saldrá 

en el boletín lo que importa (tanto a padres como a profesores, centros 

educativos, ministerios o estados). Así pues, comenzamos a limitar las 

capacidades creativas des del momento cero en que nuestros hijos pisan con 

sus pequeños pies cualquier centro educativo. La coartación de los instintos es 

una herramienta realmente útil para la educación o, mejor dicho, para el 

adoctrinamiento. Esto se llama casa, y ellos pronuncian, como pueden, las 

palabras que se le presuponen a cada uno de los elementos que conforman 

una realidad impuesta. Y, hasta cierto punto, sí que es cierto que el lenguaje 

nos ayuda, a nivel práctico, a la comunicación. Pero si lo que enseñamos a 

denominar al niño o la niña pasa a tener mayor contenido, empieza justo aquí 

el problema. Con el “esto está bien”, “pide perdón”, “no hagas esto”, “así no 

serás una buena persona”… quizás no nos damos cuenta, o quizás sí, pero lo 

que estamos introduciendo ¿qué es?. Nada más y nada menos que la 

imposición de los valores judeocristianos del perdón, la culpa, el 

arrepentimiento, los mandamientos.  

Y el asunto sigue entonces con la clasificación. Aquí es donde los alumnos 

comienzan a creer que su estuche de colores no les vale, comienzan a creer 

que deben dejarlo atrás, que no les conviene. Y comenzamos a enseñarles a 

usar calculadoras y ordenadores, y reglas – también en ambos sentidos de la 

palabra-y también les hacemos creer que son libres. Que deben ser 

“pensadores críticos”, pero solo pueden pensar y criticar ciertas cosas, porque 

los valores (judeocristianos, por supuesto) son inquebrantables, porque son los 

que hacen de ellos “personas de provecho”. Y así pues comenzamos a 

clasificar, a diferenciar lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo, lo que son de lo 

que no son. ¿Y qué sabrán los profesores, qué sabrá un sistema viejísimo y 

obsoleto, qué son o qué quieren ser los niños? Qué sabrán, si ni tan siquiera 
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ellos saben lo que son, lo que quieren. Bueno, rectifico, sí lo saben (o creen 

saberlo): saben que quieren ir a trabajar, formar parte del sistema, para 

comprarse su plasma, su coche, su casa, y encontrar a su parejo o pareja 

perfecta que aguante las hipócritas comidas de navidad en familia.   

Y de la mano de la clasificación viene después la limitación. Aquí los alumnos 

tienen ya claro lo que deben ser, ya han dejado en el cajón de la habitación sus 

estuches de colores, junto a las cartillas de lectura de parvulario, o la 

manualidad que hicieron para el día de la madre, y junto a otros recuerdos 

inútiles a nivel práctico pero melancólicos. Es en este punto donde se limita y 

se pone en su sitio a todo el mundo. Y a quién no le guste, que se vaya, porque 

el bachillerato es optativo, y nadie te obliga a estar ahí. Pero claro, como vas a 

irte, tú que quieres ser un “hombre de provecho”, tú que crees en la educación, 

tú que sabes de la utilidad de las calculadoras (esas herramientas matemáticas 

tan puras y exactas que trabajan con números infinitos e inexactos…), tú que 

quieres trabajar para poder comprarte una casa, un plasma, y colgar en las 

paredes las fotos con tus hijos de pelo perfectamente engominado hacia la 

derecha. Tú, que ya eres un preso más del sistema (educativo, económico, 

social…) sigues ahí y sigues tragando diapositivas y clases “verdaderamente 

útiles” que te enseñan cosas “importantemente imprescindibles”. Y la limitación 

es tan absoluta que, por mucho que de vez en cuando te plantees hacia dónde 

vas, sin querer te encuentras, de pronto, en la carrera de borregos, corriendo y 

sudando como el que más.  

Y pocos años después, te tomas un café para “despertarte” porque llevas una 

cantidad de sueño acumulado que ni tú mismo te explicas. No paras de correr, 

porque sabes que si paras dejarás de ser un “hombre de provecho”. Y coges 

el tren, no sin antes colocar algo de maquillaje para tapar las ojeras moradas, y 

otro lunes de oficina, papeles y números. Y por fin llega el martes, te colocas 

unas deportivas cosidas lejos, en la otra punta del mundo, –tan lejos como el 

actor de tu peli preferida que has visto con tu plasma gracias al canal de pago 
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con el que ves los partidos de futbol los domingos– por algún niño de siete años 

(que tampoco importa, porque es negro), coges el coche y vas al gimnasio a 

hacer spinning, para liberar tensiones del trabajo, y seguir siendo productivo. 

Hay que estar preparados para que cuelguen tu foto en el pasillo de la oficina, 

con la indicación de “trabajador del mes”.  

Y de vez en cuando, algún día que te pones a rebuscar entre las cajas 

desordenadas del desván, abres una de ellas y ves, entre las cartillas de lectura 

y la manualidad que hiciste el día de la madre, tu viejo estuche de colores. Pero 

ya es demasiado tarde, ¿de que sirve un lápiz de color, teniendo un ordenador 

de última generación con el que ver películas en high definition? De nada, 

piensas. Y vuelves a guardar el estuche y miras el reloj, te pones a correr – la 

carrera de borregos-, que llegas tarde a trabajar y no vaya a ser que el jefe la 

tome hoy contigo.   

 

 

4. 2. 1. Anàlisi de les característiques de Roig en Corremos pero 
sin saber hacia dónde   

 

Una pregunta que he escoltat bastant en les diverses entrevistes, converses i 

actes dels quals he pogut gaudir relacionats amb Montserrat Roig és: què diria 

ella del món i la societat actuals si encara visqués?.  

 

En aquest relat hi ha una voluntat crítica bastant evident a diversos aspectes tals 

com el consumisme, el capitalisme, la hipocresia de la humanitat, l’abús 

tecnològic, les ideologies de dretes, l’heteronormativitat, els valors 

judeocristians, el racisme i altres. Però, més profundament, el que trobem en 

aquest relat és el plantejament de la situació precària de la voluntat d’evolució 

humanista, una manca total d’esperit crític i de desenvolupament de les nostres 

capacitats com a homes i dones. Pretén fer qüestionar-se al lector quins són els 

seus valors, els seus patrons de comportament, i, sobretot, d’on els ha adquirit i 

en què s’ha convertit la raça humana. I el que es planteja és que la causa més 
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directa d’aquesta involució de l’espècie és el sistema educatiu obsolet amb què 

tractem d’educar els nens, anul·lant les seves inquietuds i instints per imposar-

los no només una realitat sinó una forma de valorar-la i  mesurar-la.  

 

Tornant en aquest paràgraf a la idea plantejada en el primer, crec que Montserrat 

Roig, si encara visqués, un dels problemes que més greus trobaria és aquesta 

obsolescència del sistema educatiu i sobretot la involució de la raça humana, a 

banda d’altres, com per exemple el encara existent elevat (i amb tendència 

augmentativa) nombre de víctimes anuals per violència masclista.  

 

Per això crec que Montserrat Roig es trobaria identificada amb les idees 

plasmades en aquest assaig i d’aquesta forma he intentat que sigui, reflectint 

també la característica Connexió amb el lector explicada al bloc primer de la part 

pràctica, que consisteix a implementar apel·lacions al col·lectiu social o al lector 

en concret per tal de crear-ne un major impacte, al mateix temps que ajuda a 

donar més contundència al missatge del text. Aquesta característica podem 

observar-la, per exemple, en l’últim paràgraf:  

 
Y de vez en cuando, algún día que te pones a rebuscar entre las cajas 

desordenadas del desván, abres una de ellas y ves, entre las cartillas de lectura 

y la manualidad que hiciste el día de la madre, tu viejo estuche de colores. Pero 

ya es demasiado tarde, ¿de que sirve un lápiz de color, teniendo un ordenador 

de última generación con el que ver películas en high definition? De nada, 

piensas. Y vuelves a guardar el estuche y miras el reloj, te pones a correr – la 

carrera de borregos-, que llegas tarde a trabajar y no vaya a ser que el jefe la 

tome hoy contigo.   

 

Les paraules subratllades al text ens donen la clau per entendre aquesta voluntat 

de connexió amb el lector, que es presenta de tres formes diferents:  

1) Utilitzant la segona persona del present d’indicatiu (abres, pones...), 

perquè d’aquesta forma s’identifiquen ràpidament l’emissor (l’escriptor) i 

el receptor (el lector). El missatge passa directament d’un element a l’altre 
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per arribar amb contundència i sense dilacions. S’aconsegueix que la 

responsabilitat del missatge recaigui directament sobre aquell que el 

llegeix i hi involucra el lector ràpidament.  

2) L’apel·lació directa al lector també es pot fer posant com a subjecte 

gramatical al mateix. Això és palès, per exemple, amb l’ús del pronom 

feble te, que fa que el subjecte sigui “tu”. Per tant, el que succeeix és el 

mateix que en l’ocasió anterior: l’escriptor o emissor fa recaure la 

importància de l’acció sobre el lector, el responsabilitza. 

3) Emprant la paraula contigo el que succeeix és, igual que en les dues 

accions anteriors, que l’escriptor o emissor provoca que les accions i fets 

dels que parla involucrin d’una forma ràpida i directa al lector. Per tant, és 

una eina més de connexió entre idea i receptor.  

 
A més a més, utilitzo altres recursos que solia emprar Montserrat Roig tals com 

el simbolisme, on l’estoig dels llapis de colors representa la grandesa i la saviesa 

dels infants que, encara no corromputs i adoctrinats pel sistema, són dels qui 

hem d’aprendre. 	
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Les conclusions de Sense por a les paraules són molt varies degut a la diversitat 

d’aquest treball de recerca. Això és perquè dins del present document es tracten 

diversos aspectes que s’engloben tots dins la figura de la Montserrat Roig, per 

tant, les conclusions hauran de dividir-se per apartats. No obstant cal no oblidar 

que dins de cada bloc hi ha un espai per a les conclusions i, a més, que totes les 

idees plasmades van gairebé sempre seguides d’un enunciat conclusiu que 

tracta de fer un resum al lector i de presentar un anàlisi que permeti entendre 

globalment la investigació.  

 

 
 
1. CONCLUSIONS DE LA PART TEÒRICA   
 

1. 1. Conclusions de la biografia  
 

De l’elaboració i lectura de la biografia se’n poden extreure diverses idees, però 

totes s’engloben en la concepció que hem de fer-nos de la figura de Montserrat 

Roig. Tal i com s’especifica a l’últim paràgraf de l’apartat biogràfic, cal entendre 

a Montserrat Roig com una dona sense por a les paraules: una professional 

polifacètica que va saber emprar la paraula per fer crítica social i donar veu a les 

minories invisibilitzades, introduint-se en grans mitjans de comunicació com El 

País, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Radiotelevisión Española i 

altres; o també a través de les seves obres literàries com El temps de les cireres, 

L’hora violeta o Ramona, Adéu. Tot això sense oblidar la gran feina de 

recuperació de la memòria història que va perseguir amb obres d’investigació 

periodística i certs tocs literaris com Els catalans als camps nazis o L’agulla 

daurada. Amb una infància i una adolescència marcades pel seu entorn cultural 

(gràcies a la professió dels seus progenitors i les classes a l’Escola de Teatre 

Adrià Gual) va anant conformant tant el seu estil escriptor com la seva ideologia 

d’esquerres i feminista: amb voluntat constant de fer crítica social i de preocupar-

se pels afers quotidians i els problemes que envoltaren la vida de les minories 
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socials. No obstant, ni les seves declaracions, ni les seves obres ni el seu 

periodisme van estar mai casats amb ningú, molt professionals i exhaustius.  

 

Per tant, podem definir la Montserrat Roig com una mestra de les paraules que 

va saber emprar-les per tractar de canviar el món des de dins, ja fos des de la 

política, donant cursos d’alfabetització gratuïts a barris marginals de Barcelona, 

amb les seves obres literàries, declaracions públiques o amb el gran treball de 

recuperació de la memòria històrica que va fer amb Els catalans als camps nazis, 

destapant així l’aliatge entre els hitlerians i el govern espanyol per portar catalans 

republicans als camps de concentració nazis. En definitiva, podem dir que Roig 

va ser una dona Sense por a les paraules.   

 

 
1. 2. Conclusions dels gèneres i estètiques contemporanis amb 
Roig  
 

No podem extreure pròpiament conclusions sobre aquest apartat, ja que la seva 

funció és merament informativa, no pretén fer cap anàlisi, sinó simplement 

retractar quins van ser els gèneres i estètiques literaris que van ser 

contemporanis als anys en què Roig va viure. L’objectiu és fer una mena 

d’introducció al realisme, a la novel·la psicològica i al simbolisme, per després, a 

la part pràctica, analitzar com va cultivar Montserrat Roig aquests tres formats 

literaris.  
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2. CONCLUSIONS DE LA PART PRÀCTICA  
 

2. 1. Conclusions del bloc primer: Caràcter i essència  
 

D’aquest bloc podem concloure diverses premisses interessants que 

corresponen a cadascun dels apartats que hi apareixen. Totes fan referència a 

com l’escriptora reflectia la seva ideologia en els seus escrits mitjançant diverses 

tècniques i recursos expressius.  

 

Primerament, la moral de Roig es basa en la teoria del “un” i de “l’altre”, que 

deriva en l’ètica kantiana d’actuar com si les nostres accions fossin lleis 

universals. D’aquí es deriven les diverses idees en les que Roig creia, que tracten 

al subjecte com aquell que té la capacitat d’observar i analitzar el seu entorn i 

buscar la justícia social, tenint cura de les minories oprimides. Roig, malgrat 

néixer com una dona blanca benestant pertanyent a una burgesia catalana 

vinguda a menys, tracta de deconstruir-se per entendre els demés i sobretot per 

recolzar a tot aquell que pateixi una injustícia. De la mà d’aquest pensament ve 

la crítica a l’amor romàntic: l’escriptora es declara contrària a un tipus de relació 

sexual-afectiva que perpetua els rols de gènere, la parella monògama i que és 

l’eina perfecta per ajudar al sistema heteropatriarcal i capitalista a mantenir les 

dones oprimides i en una situació d’inferioritat respecte l’home.  

Per aconseguir plasmar aquesta ideologia en els seus escrits, Roig es val de 

diversos recursos lingüístics o literaris que van des de l’asíndeton -per donar un 

ritme més lent i contundent als textos- fins l’elecció de determinats formats 

d’escriptura com la carta, el dietari o el monòleg interior -per fer un correcte 

desenvolupament de les estètiques i gèneres que segueix: la novel·la 

psicològica, el realisme i el simbolisme-.  

 

Per tant, podem concloure d’aquest primer bloc de la part pràctica que Montserrat 

Roig tenia uns ideals que plasmava als seus escrits a través de la combinació 

de diversos recursos literaris o expressius.  
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A més a més, cal recordar especialment l’apartat Realisme autobiogràfic, doncs 

va ser un apartat que va sorgir espontàniament a partir d’adonar-me que molts 

punts de la vida de Roig eren molt semblant o iguals a elements que apareixien 

a la seva obra. Per tant, s’havia d’obrir necessàriament un apartat que es 

dediqués a fer un anàlisi de perquè succeïa aquest fenomen i, amb això, va 

generar-se una segona hipòtesi: Roig fa realisme autobiogràfic?, és a dir, ¿es 

basa en les seves vivències personals i íntimes i es serveix d’elles per crear els 

seus personatges i les seves trames argumentals?. Com hem pogut observar a 

l’apartat en qüestió, sí hi ha una sèrie de coincidències que no poden ser casuals, 

per ser massa versemblants i fins i tot a voltes idèntiques; per tant, d’aquesta 

forma esdevé la confirmació de la segona hipòtesi: Roig sí fa realisme 

autobiogràfic.   

 

 
 
2. 2. Conclusions del bloc segon: Records 
 
2. 2. 1. Conclusions de Fora de lloc, entrevista a Leticia Jossune  
 

D’aquesta conversa que vaig mantenir amb Leticia Jossune el que puc extreure 

és que és molt complicat ser una persona revolucionària i que intenta fer 

denúncia de les injustícies socials, però que és el preu que cadascú decideix o 

no pagar a canvi de tenir la satisfacció pròpia de no perpetuar els rols imposats 

pel sistema heteropatriarcal i capitalista. Vaig aprendre quines són les revoltes 

internes d’una dona soltera que ha de combinar la seva vida professional amb la 

personal i amb la familiar, doncs la societat actual no posa gens fàcil el 

desenvolupament paral·lel d’aquests tres aspectes a la dona. Vaig aprendre com 

un sistema pot servir-se del control de la sexualitat (sobretot de la de les dones) 

per ordenar la població i per exercir encara més control sobre la societat. Vaig 

entendre que hi ha col·lectius feministes que treballen en propostes per tractar 

de donar la volta a aquesta visió retrògrada de que la dona que gaudeix 

lliurement de la seva sexualitat serà una puta però que aquell home que fa 

exactament el mateix és coronat pel seu entorn masclista i és venerat pel conjunt 
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social. Vaig conèixer quines són les reaccions habituals al pensament 

revolucionari (sigui al nivell que sigui) entre les persones i també entre les 

institucions.  

 

En definitiva, vaig poder gaudir d’una molt bona conversa amb una vella amiga 

que, amb una dialèctica i una eloqüència dignes d’admiració, va explicar-me 

vivències, experiències i coneixements que em recordaven molt a la Montserrat 

Roig, doncs són les que ella mateixa va gaudir i patir segurament en vida.  

 

 

 
2. 2. 2. Conclusions de Ni ioga ni òsties, entrevista a Betsabé Garcia  
 

De Betsabé Garcia vaig aprendre moltes coses a nivell teòric, però també 

moltíssimes altres a nivell personal. Sobretot el que vaig descobrir va ser una 

dona que em va mostrar com és la vida d’escriptora, amb passió per les lletres i 

les humanitats, feminista i amb ideals polítics definits.  

 

Pel que em va servir l’entrevista a nivell teòric, sobretot, va ser per conèixer 

quines fonts d’informació consultar, ja fos facilitant-me telèfons de persones 

properes a Roig, indicant-me que fora bo que consultés els arxius nacionals, els 

arxius de la Universitat de Barcelona, o a quins actes i xerrades podia assistir 

per extreure informació, etcètera. Per tant, podem catalogar aquesta entrevista 

com un punt de partida (també en el sentit cronològic, doncs va ser la primera 

presa de contacte que vaig tenir amb algú relacionat amb Montserrat Roig, 

després de l’acte de presentació del llibre de la pròpia Betsabé). També em va 

servir per fer-me una idea general de qui va ser Montserrat Roig, de quina era la 

seva forma de veure el món i, sobretot, per aclarir dubtes que m’havia generat la 

lectura del llibre Amb altres ulls, ja fossin petits detalls com perquè Roig 

anomenava casa de putes a la facultat de lletres, o com va poder compaginar la 

seva vida familiar amb la professional.  

 

I a nivell més personal, vaig poder gaudir d’una conversa molt enriquidora amb 

tota una professional que em va obrir les portes de casa seva i que, entre 
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llimonades i cigarretes em va explicar com era la vida d’escriptora i el que era la 

passió per les lletres, el que és ser una dona Sense por a les paraules.    

 

En conclusió: jo, a través d’una Betsabé molt professional, informada exhaustiva 

i profundament, vaig acabar veient als seus ulls la vida i el pensament de 

Montserrat Roig.  

 

 

 

2. 2. 3. Conclusions de 45 anys de vida, 25 de llegat, entrevista a Neus 
Ràfols 
 

Amb Neus Ràfols vaig poder aprendre moltes coses que em van servir per 

desenvolupar sobretot el bloc tercer de la part pràctica: Memòria històrica 

col·lectiva de Montserrat Roig. Al ser la secretària tècnica de la Comissió 

Montserrat Roig em va poder explicar des de dins què és aquesta comissió i 

quines han estat les feines i projectes que ha dit a terme, com va esdevenir la 

seva formació i quines han estat les valoracions de l’any en commemoració del 

vint-i-cinquè aniversari de la mort de l’escriptora, a més d’entendre la vinculació 

personal de la periodista Neus amb Roig. També vaig conèixer col·lectius 

vinculats a la cultura i les lletres com l’Associació de Dones Periodistes, e, 

Col·legi de Periodistes de Catalunya, els amicals de Catalunya, l’Associació de 

Lectura Fàcil o la Institució de les Lletres Catalanes, entre d’altres.  

 

Considero que una de les conclusions més importants d’aquesta entrevista va 

ser el motiu pel qual l’Associació de Dones Periodistes van escollir treballar la 

figura de la Montserrat Roig: perquè hi ha professionals del món del periodisme 

i de les lletres que pensen que Roig és una peça clau en la literatura i el 

periodisme del segle XX, perquè tant la seva obra com les seves publicacions 

als diaris, juntament amb la seva feina de recuperació de la memòria històrica 

amb Els catalans als camps nazis o L’agulla daurada, van ser d’una qualitat 

elevada que mereix un reconeixement vint-i-cinc anys després de la seva mort. 
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I també és molt important fer èmfasi en la col·laboració i la xarxa de treball 

cooperatiu conformats per a la creació de la Comissió Montserrat Roig i pel 

desenvolupament dels projectes que van ocupar l’any 2016 per reivindicar-ne el 

llegat. Això, sumat a la voluntat del poble de que aquesta iniciativa es portés a 

terme (recordant les trucades que va rebre la Comissió perquè les vocalies de 

dones d’arreu dels territoris volien que la anessin a donar xerrades als seus barris 

sobre Roig) ens demostra que hi ha una voluntat comuna per recordar-la i, 

sobretot, per donar vigència al seu llegat.  

 

Com a cloenda, ha hagut una mobilització per part tant de les entitats com de 

persones individuals com de gent del carrer que han volgut recordar-la.  

		
 

 
2. 3. Conclusions del bloc tercer: Memòria històrica col·lectiva 
de Montserrat Roig i Fransitorra.  
 

Les conclusions que podem extreure d’aquest apartat, a nivell individual es 

troben explícites al propi apartat, sota el títol anàlisi de la contribució de l’article. 

Per tant, cal fer-ne una valoració comuna del fet que tres mitjans de comunicació 

amb tant de renom a nivell nacional hagin fet una cobertura periodística tan 

exhaustiva dels tres fets més importants relacionats amb la mort de Montserrat 

Roig: el propi dia de la mort, l’enterrament, i el seu aniversari (el desè i el vint-i-

cinquè). És molt important que aquests diaris decidiren ocupar les seves pàgines 

(fins i tot en algunes ocasions que en dediquessin els suplements) perquè es fa 

palesa la rellevància de la figura de Montserrat Roig com a escriptora i periodista 

important del segle XXI. A més, podem comprovar que hi ha una voluntat de 

donar vigència al llegat de la dona, ja que en l’article publicat pel diari El País, 

dedica un apartat en especial a recordar els llibres i obres que va publicar en 

vida.  

 

Per altra banda, també és important donar rellevància a les conclusions que 

extrec relatives al fet que s’hagin dut a terme diversos actes commemoratius en 
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nom de la figura de Roig amb l’objectiu de donar vida al seu llegat. Això vol dir, 

que per part de les entitats i institucions (sobretot de les entitats) hi ha voluntat 

de recordar-la i introduir-la al món actual, incorporar-la a la nostra memòria i a la 

llista de figures literàries a tenir en compte del segle XX. A més, recordant les 

declaracions de Neus Ràfols a l’entrevista 45 anys de vida, 25 de llegat del Bloc 

2: Records, van ser les mateixes persones del poble les que demanaven a les 

entitats que anessin als barris a explicar i parlar de Montserrat Roig.   

 

 
 

2. 4. Conclusions del bloc quart: Mimesi amb Montserrat Roig  
 
Concloc que he pogut ser més o menys capaç d’aplicar les característiques 

estilístiques i literàries de Montserrat Roig en el meu relat Mare republicana i en 

l’assaig Corremos sin saber hacia dónde. Això puc confirmar-ho precisament per 

l’anàlisi que he fet de les meves pròpies obres, trobant els patrons comuns que 

vaig trobar igualment als escrits de Roig.  
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3. CONCLUSIÓ FINAL 
 

Recordant la hipòtesi inicial - que pretenia demostrar que el llegat de Roig 

segueix vigent i que hi ha una voluntat de recordar tant la seva figura com la seva 

obra literària, periodística i política - finalment sí podem afirmar totes aquestes 

suposicions. Inicialment, pensava que la hipòtesi no es confirmaria, perquè ni jo  

havia sentit a parlar de Roig abans d’haver de llegir un dels seus llibres com a 

lectura obligatòria de l’assignatura de català de primer de batxillerat. Però, a 

mesura que he anat descobrint tot el món que la va rodejar o que la segueix 

recordant, vint-i-cinc anys després de la seva mort, he anat entenent que 

Montserrat Roig és més viva que mai. A més, considero, igual que Betsabé 

Garcia o Neus Ràfols, que l’any 2016 només ha estat un punt d’inflexió en el 

record de la literària, car ha estat una simple excusa per poder recordar-la i posar 

en marxa diversos projectes que operin d’aquí endavant.  

 

Al llarg de la investigació, ha sorgit una segona hipòtesi: ha estat voler demostrar 

que l’obra de Montserrat Roig és en realitat autobiogràfica. Aquesta hipòtesi 

també ha pogut confirmar-se gràcies a l’apartat que rep el mateix nom (Realisme 

autobiogràfic). El format en què està narrada la biografia de la part teòrica permet 

observar clarament com Roig es va valer de la seva vida i experiències privades 

per conformar les seves trames argumentals i els seus personatges. No és 

simplement realisme, no només es val supèrfluament de la realitat que l’envolta, 

sinó que fa servir experiències íntimes i molt personals per escriure les obres.  

 

En definitiva, es compleixen les dues hipòtesis plantejades, tant la inicial com la 

espontània que va sorgir enmig de la investigació.  
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1. AGRAÏMENTS  
 

En primer lloc no pot faltar l’agraïment a la Núria Minguell, que ha fet molt més 

que tutoritzar. Has enlluernat el meu camí fins el final. Els teus missatges, les 

teves paraules, la teva completa disponibilitat, han estat claus per aconseguir el 

que hem aconseguit. I, sobretot, el teu recolzament inicial, perquè has cregut en 

mi i en aquest projecte des del principi.  

 

Al públic de l’acte de Sant Medir, un agraïment immens. No sabeu el que és 

que més de dues centes persones t’aplaudeixin i s’emocionin quan t’escolten 

parlar de la Roig. Jo allà a dalt, a l’escenari, plena de por i de neguit, i vosaltres 

a baix, asseguts esperant a veure què diria la nena petita que seia al costat del 

fill i la biògrafa millor considerada de Montserrat Roig. I de sobte, aplaudiments i 

llàgrimes... el millor regal que m’he pogut endur d’aquest treball. I les felicitacions 

a la sortida, o la cua per poder parlar amb mi o perquè us firmés jo també el llibre 

de la Bet.. va ser de bojos! I els “nena tu arribaràs lluny, no deixis que et canviï 

ningú, que no et mangonegin que vals molt”... impressionant. Moltíssimes 

gràcies perquè és per adults com vosaltres que als joves ens queda un xic 

d’esperança entre els atacs que rebem constantment per part de la societat pel 

simple fet de ser joves o adolescents.   

 

A la Betsabé Garcia, perquè des del 24 de Juny que m’hi vaig presentar ha estat 

una peça fonamental. Per ser una professional impressionant, però molt 

humana, molt propera. Un rigor excel·lent, tant en les nostres converses amb 

cafè i cigarretes com en el seu fantàstic llibre Con otros ojos, que ha estat crucial 

per conèixer la Montserrat Roig.  

 

Al Ron, per la teva aportació sobre filosofia, els correus, les converses, 

descomunals. Per tot, per ser clau en tot. Gràcies per existir.   
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A la Neus Ràfols, que em va donar una espurneta molt màgica, molt viva. Per 

seguir mostrant-me el camí, per ser una professional de dalt a baix, 

completament. Molta positivitat. I sobretot, moltes portes obertes, molts números 

de telèfon, arxius privats, informacions confidencials i un cafè molt gustós. 

 

A mi Leti40, mi cielo. Por ser clave en este crecimiento mío, por enseñarme en la 

sororidad. Por abrirme los ojos para poder conocerme a mí misma. Por tomar 

conciencia de que soy mujer, por empoderarme. Y por esas aportaciones tuyas 

tan locas en las asambleas, que me ponen los pelos de gallina y me dan ganas 

de seguir leyendo, escuchando, escribiendo.  

 

I a la meva Ruda41, que m’ha empoderat, que m’ha ensenyat molt, a escoltar i a 

parlar. M’heu mostrat, vosaltres, dones, que no estic sola, que hi ha moltes més 

com jo que tampoc callen i que això no és pas res dolent.  

 

Al Jordi Sempere, per recordar amb tant d’amor a la seva mare i haver estat 

una peça enorme d’aquest gran engranatge que entre tots hem creat per 

rememorar-la i donar vigència al seu llegat. Per la llum al teus seus ulls quan 

parles d’ella i el teu recolzament, sempre tractant que tot surti be i tothom estigui 

tranquil als actes.  

 

A la Carme Teixeiro, per una trucada que em va permetre conèixer la Neus i 

seguir obrint-me portes.  

 

A la Pilar Aymerich, l’Aina Torres i la Montse Blanes, que malgrat no haver 

pogut tenir el plaer d’introduir-vos de forma textual en aquest treball per manca 

de temps, ha estat molt important la vostre aportació sobre Montserrat Roig. I 

per haver-vos posat a la meva disposició, moltíssimes gràcies.  

																																																								
40	Leticia	Josune,	entrevistada	a	Fora	de	lloc.		
41	Associació	feminista	La	Ruda	del	Baix		
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Al Centre Montserrat Roig de Castelldefels, que obrint-me les seves portes vaig 

poder tenir l’oportunitat d’informar-me exhaustivament sobre quines són les 

seves tasques i projectes.   

 

A l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la Comissió Montserrat 
Roig i al Col·legi de Periodistes de Catalunya que, a través de la meva 

conversa amb la Betsabé Garcia i diversos correus electrònics, m’han facilitat 

moltíssim poder trobar informació sobre la tasca que han dut a terme al 2016 en 

commemoració i reivindicació de la vigència del llegat de Montserrat Roig.  

 

En definitiva, haig d’agrair a totes les persones i les entitats que han estat a prop 

meu en tot aquest procés, que m’han ajudat a acabar creant aquesta gran xarxa 

humana plena d’humanitat, coneixement, experiències, amor, sentiment... i 

plena de Roig. Al final, per a mi aquest treball no ha estat un simple treball de 

recerca, sinó quelcom que m’ha fet descobrir moltíssimes coses i sobretot que 

m’ha obert moltes portes tant a nivell personal com professional. Hi ha un grau 

d’implicació personal i emocional molt elevat i espero que sigui llegit amb la 

mateixa cura i el mateix amor del que gaudim les persones que, d’una forma o 

altra, estem contribuint a fer vigent el llegat de Montserrat Roig.  

 

I, per descomptat, gràcies a la Montserrat Roig. M’hauria encantat, meravellat 

d’una forma extraordinària, haver pogut conèixer-te. En el fons, crec que et conec 

i que tu vas conèixer-me a mi també, m’he sentit molt identificada amb tu en 

moltes ocasions. La teva humanitat, la teva professionalitat, la teva fortalesa, la 

teva energia... m’ha enlluernat i ha fet d’aquest un procés molt enriquidor. Estàs 

més viva que mai, Roig, t’estimem i et recordem, et tenim aquí, amb nosaltres, 

en cada paraula i en cada llibre, darrera de cada conversa en el teu nom. Si hi 

ha algú Sense por a les paraules, aquesta dona ets sense cap mena de dubte 

tu.  
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2. WEBGRAFIA I BIBLIOGRAFIA  
 
2. 1. Pàgines web consultades 

• Web oficial de l’Institut d’Estudis Catalans. Darrera consulta: 25/12/2016 

a les 17:45 hores.   

http://dlc.iec.cat/ 

• Bloc vinculat a l’xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) sobre les 

característiques del realisme. Darrera consulta: 2/07/2016 a les 19:32 
hores.   

http://www.xtec.cat/~fmota/lit.%20cat.%20batx/11%20realisme.htm 

• Bloc vinculat a l’xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) sobre les 

característiques de la novel·la psicològica. Darrera consulta: 25/07/2016 
a les 9:57 hores.   

https://literaturadepostguerra.wikispaces.com/La+novel.la+psicològica 

• Bloc vinculat a l’xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) sobre les 

característiques del simbolisme. Darrera consulta: 27/07/2016 a les 22:16 
hores.   

http://www.xtec.cat/~fmota/lit.%20cat.%20batx/13%20simbolisme.htm 

• Direcció web pertanyent a la Generalitat de Catalnuya, concretament 

Serveis Educatius de l’xtec, amb propostes didàctiques de la CAL per 

treballar el vint-i-cinquè aniversari de  la mort de Montserrat Roig. Darrera 
consulta: 4/10/2016 a les 11:06 hores.   

https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat6/portada/el-correllengua-2016-

dedicat-a-montserrat-roig-propostes-didactiques/ 

• Àudio del testimoni d’un supervivent als camps d’exterminis nazis facilitat 

per la CAL i la Generalitat de Catalunya. Darrera consulta: 2/11/2016 a 

les 12:43 hores.   

https://soundcloud.com/arnau-aloy/del-camp-de-sant-cebria-a-la 
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• Mapa interactiu proposat per la CAL i per la Generalitat de Catalunya 

sobre indrets barcelonins que apareixen a les novel·les de Montserrat 
Roig. Darrera consulta: 15/12/2016 a les :45 hores.   

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ca&hl=ca&authuser=0&mid=1r9qfQ

1JAPToR7_bjkmFMyR6FCx4&ll=41.39410410596569%2C2.188267655664049

&z=14 

• Institució de les Lletres Catalanes, article sobre El temps de les cireres. 
Darrera consulta: 17/09/2016. 

http://www.visat.cat/traduccionsliteraturacatalana/cat/articles/montserratroig.htm 

 

• Notícia a la versió digital del diari El País publicada el 12 de Novembre de 
1991, amb autor/a desconegut/da. Darrera consulta: 22/12/2016  

http://elpais.com/diario/1991/11/12/cultura/689900401_850215.html  
 

• Notícia a la versió digital del diari ABC publicada el 11 de Novembre de 

1991, escrita per Dolors Massot. Darrera consulta: 22/12/2016  

http://hemeroteca.abc.es/cgibin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:
%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CABC%5C1991%5C1991
11%5C19911111%5C91N11-049.xml;id=0001760334 

 

• Notícia a la versió digital del diari La Vanguardia publicada el 8 de 

Novembre de 2016, escrita per Laia Font Méndez i Amanda Aguilar 
Moreno. Darrera consulta: 22/12/2016  

http://www.lavanguardia.com/cultura/20161108/411554008505/montserrat-roig-
homenaje-25-anos-legado.html   
 

 
 
2. 2. Arxius consultats  
Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona  

Arxiu Nacional de Catalunya (fons Montserrat Roig) 

Arxiu personal de Roger Sempere Roig 

Arxiu personal de Pilar Aymerich 
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2. 3. Hemeroteques de revistes i diaris consultats   
Tele/eXprés  

Triunfo 

El País.  

Presència 

Avui 

Serra d’Or 

Vindicación Feminista  

La Vanguardia.  

Diari l’ABC  

El Periódico de Catalunya   

 
 
2. 4. Llibres consultats  
Capmany, Maria Aurèlia, Mala memòria, Barcelona, Planeta, 1987.  

Crexell, Joan, La Caputxinada, Barcelona, Edicions 62, 1987. 

Diversos autors, A Montserrat Roig. En homenatge, Barcelona, Generalitat de 

Catalunya, 1992. 

Fabrés, Xavier, Diàlegs a Barcelona: Isabel Clara-Simó i Montserrat Roig, 

Barcelona, Laia, 1985.  

Francès, M. Àngels, Montserrat Roig: feminisme, memòria i testimoni, 

Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.  

Garcia, Betsabé, Amb uns altres ulls. La biografia de Montserrat Roig, Barcelona, 

Roca Editorial de Libros S.L., 2016.  

Meroño, Pere, El goig de viure: biografia de Montserrat Roig, Montserrat, 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.  

Molinero, Carme i Pere Ysás, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme 

(1956-1981), Barcelona, L’avenç, 2010.  
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FRAGMENT EMPRAT PER ESCIURE EL RELAT MARE 
REPUBLICANA   
Encara recordo, 3 de març de 2013, per Maria Jiménez   

El caramel Solano em balla a la boca, i amb cada doblepàs que es marca amb 

la meva llengua em recorda més al sabor dels teus llavis. 

  

I torno a tancar la novel·la... Ni tan sols el dolç perfum a roure robust i el seu 

impactant títol ("Qui podria haver matat al seu germà?") fan que pugui centrar-

me en el seu endins. 

  

Encara recordo la comissura dels teus ulls, plenes de plecs precoços que 

circumdaven una mirada salvatge, emprenedora, sempre disposada a embeledir 

altres pupil·les perdudes en el seu propi mirar. I aquest cop han estat les teves 

pupil·les les que s'han vist perdudes, i les que han decidit demanar 

desesperades a les seves fidels parpelles que les cobreixin, i que mai més gosin 

mostrar els seus cuirs.  

 

Ni tan sols l'apleg de ment adolorides que van rodejar ahir el teu cos melancòlic 

han aconseguit enderrocar els circuits neuronals omplerts amb placidesa, 

mirades, sexe, olors i plaers que van formar tots dos cors; i aquests cors, els 

nostres cors, reforçaven la seva unió gairebé esotèrica amb cada carícia, amb 

cada despertar nu compartit... dia a dia, nit a nit. 
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FRAGMENT EMPRAT PER ESCIURE EL RELAT MARE 
REPUBLICANA   

El que més m’agrada de tu, Abril de 2016, per Maria Jiménez   

El que més m’agrada de tu és, sens dubte, els teus ulls. No són d’un marró tardor, 

ni d’un marró cafè, són d’un marró únic, especial, diferent. Però, si cap, els plecs 

simpàtics i juganers que els circumden com estratègicament quan somrius són 

encara més fascinants que el seu propi color. La teva mirada pot transmetre’m 

molt més que les mil paraules esbojarrades que els dos enamorats més llunàtics 
puguin dir-se entre ells.  

També quan somrius, una piga menudeta (invisible per a no enamorades) 

s’enfonsa, vergonyosa, dins la línia corba que es dibuixa unint el teu nas petit i 

punxegut amb la teva boca. Ai, la teva boca! Infinites voltes haurien donat les 

agulles del rellotge i jo hagués continuat mirant-la, desitjosa, mantenint una lluita 

constant entre cor i raó per atrevir-me o no a fer-la meva. Afortunadament, la 

teva jactància, amagant una necessitat cautelosa de trobar en un petó algú que 

estabilitzés la teva rutina desordenada, es va atrevir a fer el treball brut, a donar 

el primer pas. Haig de confessar-te que tampoc és que em costés gaire complir 

els teus desitjos entremaliats, perquè fins i tot dubto en qui dels dos va ser qui 

va prendre aquest paper actiu en l’inici de tot. Els teus llavis, tendres i delicats 

malgrat ser home, saben fer que els meus se sentin subtilment acariciats o, si la 

situació ho demana, com reptats a una baralla de passions que només és 
possible aturar quan se separen.  

M’agrada dormir amb tu, perquè no ets ni massa alt ni massa baix, ni molt ample 

ni molt estret. Tens la mida perfecta per abraçar-te, tombar-me sobre el teu pit 

lleugerament enfortit o sobre la teva panxa i notar l’aire calent que se t’escapa 

d’entre les dents i es dirigeix directe al meu coll, com dient: “Ei, que sóc aquí, no 

t’oblidis que t’encanto”. I l’aire té raó. M’encantes, em fascines. Saps eriçar-me 

sencera si entro en contacte amb la teva pell suau i morena o si els meus dits es 

posen a jugar a l’amagatall entre els teus cabells foscos i llisos. O, fins i tot, si 

em deixes petonejar-te el cercle tendre de la orella esquerra, perquè en l’altre 
duus una arracada i no puc jugar-hi bé.   



Sense por a les paraules Memòria històrica col·lectiva i llegat de Montserrat Roig i Fransitorra  
	

	 3	

M’agraden moltes cosetes petitones que tens amagades per les comissures més 

inesperades del teu cos, com per exemple la taca de naixement del genoll dret, 

o la cicatriu de la part més baixa del teu cap, on desapareixen els cabells, que 
és la mostra de la teva inquietud nata.  

No m’imagino admirant profundament altres persones que no siguis tu, altre 

persona que, amb la seva gran capacitat de fer-me respirar fons, expirar i pensar, 

converteixi la meva rutina en quelcom fantàstic.  Sé que no hi ha ningú altre que, 

com jo, posi sempre per davant els valors, l’amor i la honestedat més purs.  

No m’imagino a ningú altre a qui poder dir-li: “El que més m’agrada de tu...”   
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FRAGMENT EMPRAT PER ESCRIURE EL RELAT MARE 
REPUBLICANA  

Em sento molt buida, Juny de 2016, per Maria Jiménez   

És un sentiment completament esfereïdor. No aconsegueixo treure-me’l de 

sobre, perquè crec que fins i tot sóc jo mateixa la que estiro d’una corda per 

carregar més pes sobre les meves esquenes. Però a la vegada, l’altra part de 

mi, em demana d’allunyar-me de l’autocomplaença, em suplica un respir de 

llibertat. L’automutilament s’ha convertit en la meva forma d’expressió personal i 

emocional, i no en sé sortir.  

No obstant, tinc encara la petita i amagada autoconvicció de que d’aquí un temps 

tot es tornarà d’un blanc transparent, lúcid. Però em fa angúnia i ràbia tenir dins 

el pensament subtilment cristià del sofriment al present per a un futur més plàcid. 

No aconsegueixo trobar el punt d’inflexió, l’instant, el fet, la imatge o l’olor que 
em faci eliminar d’una punyetera vegada aquest funest pensament de dins meu.  
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ARTICLE PUBLICAT AL DIARI ABC PER LA MORT DE MONTSERRAT 
ROIG  
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ARTICLE PUBLICAT PEL DIARI EL PAÍS EN L’ENTERRAMENT DE 
MONTSERRAT ROIG  

Un millar de personas despidieron a la escritora Montserrat Roig 

EL PAÍS 

Barcelona 12 NOV 1991 

Un millar de personas, entre las que se encontraban intelectuales, periodistas y 

políticos de todo signo -entre ellos, el ministro de Cultura, Jordi Solé Tura; el 

presidente de la Generalitat, Jordi Pujo], y el alcalde de Barcelona, Pasqual 

Maragall-, se dieron cita ayer en el Instituto Municipal de Servicios Fúnebres de 

Barcelona para asistir al multitudinario funeral de la escritora y periodista 

Montserrat Roig, que falleció el domingo en Barcelona a los 45 años víctima de 

cáncer. 

El ex abad de Montserrat, Cassiá Maria Just, que ofició la breve ceremonia 

religiosa, destacó la "coherencia y el sentido profundo de amistad" de Montserrat 

Roig y "su vida comprometida con las causas de la justicia y la libertad".La 

limitación de espacio del oratorio del Instituto Municipal de Servicios Fúnebres y 

la asistencia multitudinaria de amigos y conocidos de la escritora y periodista 

catalana impidieron que todos los que ayer acudieron al funeral de Montserrat 

Roig pudieran acceder al recinto donde éste se celebró. 

A las 13.15, 45 minutos antes de que se iniciara la ceremonia religiosa, un 

numeroso grupo de gente se congregó en las puertas del tanatorio barcelonés y 

los accesos al oratorio se colapsaron. Sólo a las personas de edad avanzada se 

les permitió pasar, y cuando a las dos de la tarde se abrieron las puertas del 

oratorio, la multitud se abalanzó al interior de la sala en pocos segundos. 

Centenares de personas se quedaron fuera, al igual que los fotógrafos y los 

cámaras de televisión, que por expreso deseo de la familia no pudieron tomas 

imágenes de la ceremonia religlosa. 

Cassiá Maria Just dijo en su homilía que la muerte de Montserrat Roig "no por 

previsible, ha sido menos dolorosa, porque trunca una vida llena de ilusiones y 
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creatividad". Añadió el ex abad de Montserrat que la escritora tuvo una "vida rica, 

exuberante, comprometida con la justicia y la libertad y siempre al lado de los 

marginados". 

Al final de la ceremonia religiosa, una de las hermanas de la escritora anunció a 

través de la megafonía que próximamente se celebrará en la basílica de Santa 

Maria del Mar otro funeral en memoria de Montserrat Roig. La fecha será 

anunciada a través de los medios de comunicación. 

Aplausos 

Cuando el féretro de Montserrat Roig salió del tanatorio municipal camino del 

cementerio de Montjuïc, donde fue enterrada, fue despedido con aplausos por 

todos los que se habían congregado allí.Durante el entierro, el dramaturgo Josep 

Maria Benet i Jornet pronunció una emotivas palabras dirigidas a la escritora. 

"Ha valido la pena que vivieras, aunque haya sido mucho menos de lo que es 

justo", dijo Benet i Jornet. "Tus amigos envidiamos la forma en que has vivido. 

El conjunto de tus amigos formamos el mapa de tu vida. Tus palabras 

continuarán vivas y viva tu voz a través de tus libros". 

Entre los asistentes se encontraban los consejeros de Cultura, Joan Guitart, y 

Economía, Maciá Alavedra, de la Generalitat, diversos concejales del 

Ayuntamiento de Barcelona, así como los políticos Heribert Barrera, Rafael Ribó, 

Aleix Vidal-Quadras, Joan Rigol, Max Cahrier, el escritor Josep Maria Espinás y 

la actriz Rosa Maria Sardá. 

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de noviembre de 

199 
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ARTICLE PUBLICAT PEL DIARI EL PAÍS EN EL DÈCIM ANIVERSARI DE 
LA MORT DE MONTSERRAT ROIG   

Montserrat Roig por el camino de la vida 

EL PAÍS 

ANA MARÍA MOIX 

10 NOV 2001 

'DEJA UN VACÍO difícil de llenar': ésta fue la frase más repetida en los 

comentarios de prensa publicados hace diez años, a raíz de la muerte de 

Montserrat Roig, el 10 de noviembre de 1991. Un lamento unánime que, con el 

paso del tiempo, se ha confirmado. No obedecía únicamente, como bien 

sabíamos entonces, a la consternación producida por la muerte de una amiga y 

escritora a una edad (cuarenta y cinco años) en que le quedaba mucha obra por 

hacer, sino a la triste premonición de que aquella desaparición constituía una 

baja más en la escasa nómina de personajes (y personas) públicas a quienes 

los avatares del mundo y de los seres humanos importan sincera y 

empáticamente. Vital, en verdad solidaria y poseída por una incansable 

curiosidad por todas aquellas cuestiones que afectaran la manera de pensar, de 

vivir y de sentir de sus contemporáneos, su voz no se limitaba al campo de la 

novela y buscó la inmediatez del periodismo, del ensayo, de la investigación 

histórica (entre otros, el memorable Els catalans als camps nazis, Noche y 

niebla en castellano) y de los programas de televisión. 

Hija del Eixample barcelonés (que tan bien reflejó en su novelística), heredera 

de los ideales políticos de los vencidos por la guerra civil, militante -crítica- de 

izquierdas y feminista, articuló su obra narrativa de manera sthendaliana, 

'paseando por el camino de la vida' el espejo capaz de reflejar el mundo que la 

rodeaba. De esta elección estética surgió el fresco de la Barcelona de posguerra 

que componen los títulos de su primera etapa narrativa: el libro de relatos 

titulado Molta roba i poc sabó (Aprendizaje sentimental), 1970; y las 

novelas Ramona, adeu (Ramona, adiós), 1972; El temps de les cireres (Tiempo 

de cerezas), 1977, y L'hora Violeta (La hora violeta), 1980. La problemática de 
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la mujer en un mundo dominado por cánones de creación masculina, el conflicto 

generacional, la crítica social, el paso del tiempo, el fracaso y la soledad son -

sintetizando un ciclo novelesco que, a través de los personajes de dos familias, 

abarca la evolución moral de la sociedad catalana entre el término de la guerra 

civil y la ejecución de Puig Antich- las preocupaciones temáticas dominantes en 

los libros citados y en buena parte de los que los siguieron: L'ópera cotidiana (La 

ópera cotidiana), 1982; La veu melodiosa (La voz melodiosa), 1987, y el volumen 

de relatos El cant de la juventut (El canto de la juventud), 1988. 

Ya desde sus primeros libros, Montserrat Roig conectó de inmediato con la 

sensibilidad de un público amplio, que no hizo sino aumentar. Un público que no 

sólo seguía fielmente su obra narrativa sino también sus columnas de opinión. 

Cuando murió, Montserrat Roig era una de las autoras más populares no sólo 

en el ámbito de la literatura catalana sino en el de la Península. Como suele 

suceder en este país, a la desaparición física de una escritora sigue la 

desaparición de sus libros. Y así ha venido sucediendo con Montserrat Roig 

durante estos últimos años. Parece que, en esta sociedad culturalmente 

mediática en que vivimos, cuando un autor deja de emitir imagen y sonido en los 

medios de comunicación hay que darle de baja en las librerías por decreto del 

mercado. Por suerte, esta misma sociedad parece ser sensible a los 

aniversarios, y, coincidiendo con el décimo aniversario de nuestra autora, se 

reeditan algunos de sus títulos. Es más, Marta Pessarrodona, directora de la 

colección Mujeres Viajeras (Plaza y Janés), ha conseguido los derechos de un 

título de Montserrat Roig inédito en España. Se trata de Mi viaje al bloqueo, con 

prólogo de Rosa Montero; un libro-reportaje sobre el asedio de Leningrado, que 

la escritora catalana escribió por invitación de la editorial Progreso, de Moscú, 

en 1980, tres años antes de publicar el espléndido La aguja dorada, hoy 

inencontrable. 

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 10 de noviembre de 

2001 
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ARTICLE PUBLICAT PEL DIARI LA VANGUARDIA EN EL VINT-I-
CINQUÈ ANIVERSARI DE LA MORT DE MONTSERRAT ROIG    

25 AÑOS DE SU MUERTE 

Homenaje a la Montserrat Roig más roja y violeta 
• Personalidades de la cultura, amigos y familia de la escritora y periodista 

recuerdan en un acto sus contribuciones a la literatura, el feminismo y el 

catalanismo 

 

LAIA FONT MENDEZ, AMANDA AGUILAR MORENO 

08/11/2016 00:02 | Actualizado a 08/11/2016 11:52 

Admiradores, amigos, familia y personalidades de la esfera cultural catalana 

recordarán este jueves, 10 de noviembre, el 25 aniversario de la muerte de 
Montserrat Roig , en un sentido homenaje centrado en la vigencia del legado 
literario e intelectual de la autora. La cita se acercará a la trayectoria de Roig a 

través de la presentación de la biografía Con otros ojos (Roca), de la escritora 

y filóloga Betsabé García, y contará además con la participación de Roger 

Sempere i Roig, hijo de Montserrat Roig, y Pau Vinyes i Roig, historiador y 

sobrino. La actriz Lali Feliu hará una lectura de sus textos y Jordi Cuixart, 

presidente de Òmnium Cultural, presentará el acto. 

El coloquio, que ha sido organizado por Òmnium Cultural Sants-Montjuïc en 

colaboración con Roca Editorial, tendrá lugar a las 19:30h en el teatro de la 

parroquia de Sant Medir de Barcelona, y girará en torno a las tres facetas que 

definieron a Montserrat Roig: su compromiso social, el feminismo y su literatura. 
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La actualidad de sus postulados rojos y violetas , defiende su biógrafa, se debe 

muy especialmente a la mirada posmoderna de la escritora: “Ella miraba a los 

hombres y a las mujeres, de otra forma, con otros ojos”, resalta Betsabé García, 

parafraseando el título de su monografía. 

Homenaje a Montserrat Roig a los 25 años de su fallecimiento (Òmnium Cultural) 

 
 
Barcelonesa de cuna y alma 

Montserrat Roig nació el 13 de junio de 1946 en una familia burguesa liberal del 

barrio barcelonés de la Dreta de L’Eixample. Hija de Albina Francitorra, una 

activista política y literaria, y Tomàs Roig Llop, abogado, poeta y escritor, creció 

junto a sus seis hermanos en un ambiente donde imperaban los ideales 

catalanistas, republicanos y feministas, y estuvo en contacto con la literatura 

desde temprana edad. Decidió dedicarse a la escritura, por lo que entró en la 

Universidad de Barcelona para estudiar Filosofía y Letras, se licenció en 1868 y 
se doctoró en 1970. 

A los veinte años, Roig se casó con el arquitecto Albert Puigdomènech, del que 

se separaría tres años después, y luego inició una relación sentimental con el 

filósofo y sociólogo Joaquim Sempere i Carreras, con el que se casó y tuvo sus 

dos hijos, Roger y Jordi. A los 44 años fue diagnosticada de un cáncer de mama, 
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y un año después, el 10 de noviembre de 1991, falleció en plena efervescencia 
literaria y causando una gran conmoción. 

Su hijo, Roger Sempere i Roig, reflexiona sobre la posición de tomaría su madre 

en el contexto actual, con la violencia de género aun crudamente actual y con la 

crisis de los refugiados sin solución a la vista. ‘Nuestra época y la de hace 30 

años presentan un denominador común, y por su forma de ser ella 

probablemente se habría posicionado como hizo siempre a favor de los débiles 

y las víctimas, buscando las causas de los problemas y siguiendo incordiando a 

los poderosos’’, señala. 

 
 
Una joven comprometida con el antifranquismo 

Allegados y estudiosos coinciden en que Montserrat Roig fue una mujer 

comprometida a muchos niveles y durante toda su vida. Desde joven participó 

en el movimiento de protesta estudiantil que tenía lugar a finales del franquismo 

en Barcelona. Durante esos años, Roig participó en dos de los eventos más 

importantes de la lucha antifranquista: la Caputxinada y el encierro de 250 

intelectuales en la abadía de Montserrat en 1970 en protesta contra el proceso 

de Burgos. 

Más tarde simpatizó con el PSUC, partido al que se afiliaría al salir de la 

universidad y en el que la mayoría de sus amigos militaban, a pesar de que 

nunca escondió sus discrepancias con la organización. En 1970 decidió dejar el 

carnet pero unos años más tarde volvería a afiliarse y llegó incluso a ser 

candidata para la circunscripción de Barcelona en las primeras elecciones 

generales democráticas de 1977. 

Roig mostraría una gran decepción ante el desarrollo de la transición española, 

que ella criticaba por considerarla una política del olvido . Pero su interés por la 

política, los derechos sociales y la historia se fijó también en el panorama 

internacional, lo que la llevaría a hacer múltiples viajes, cuyo resultado se ve 

especialmente reflejado en sus obras periodísticas. 
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Aunque siempre fue de izquierdas, su carácter realista se imponía a los 

maniqueísmos que propiciaba la Guerra Fría. Así, fue especialmente crítica con 

la opresión en la Unión Soviética y con el horror nazi, que estudió profundamente 
y al que contribuyó a extender su memoria a través de varias de sus obras. 

 

Placa de homenaje en los Jardines de Montserrat Roig, en Barcelona (Wikimedia 
/ Conxita) 

 
Catalanismo incómodo 

Montserrat Roig fue siempre catalanista, pero su posicionamiento resultó 

incómodo en el ambiente de los intelectuales nacionalistas de la época. Desde 

sus inicios como escritora, decidió escribir sobre la burguesía catalana, no sobre 

los obreros como defendía el entorno comunista. No obstante lo hizo desde su 

disconformidad, describiéndola y criticándola, lo que la llevó a distanciarse del 

conservadurismo burgués encabezado por los pujolistas ; de la gauche divine , 

a la que acusaba de frívola y elitista; y hasta de los dirigentes de la Enciclopedia 

Catalana, con la que colaboró. Una de sus mayores divergencias con los partidos 

políticos catalanes fue la renuncia al derecho a la autodeterminación durante la 

Transición. Quince años después de la muerte de Franco aún lamentaría que 

ese derecho no hubiera sido ejercido, lo que a la luz del proceso independentista 

que vive hoy Catalunya cobra especial significación. 

 
Obra y trayectoria 

La autora empezó a dedicarse profesionalmente a la literatura a partir del año en 

el que ganó el premio Víctor Català, en 1971, con la obra Mucha ropa y poco 
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jabón ... y tan limpia que la quieren. A partir de ahí se interesa por los retratos de 

las mujeres y las relaciones cotidianas que vivía la sociedad de la época. Inició 

un ciclo novelístico que comprende obras como Ramona, adiós (1972) que 

retrata tres generaciones de mujeres -abuela, madre e hija- como excusa para 

explicar los momentos clave de la historia del país. Cuatro años más tarde 

obtendrá el premio Sant Jordi por la novela El Tiempo de las cerezas , obra 

protagonizada por los mismos personajes. 

Pero Montserrat no solo ha sido recordada por su brillante carrera como 

escritora, sino que también se dedicó al periodismo defendiendo la corriente 

feminista y la memoria histórica del país, utilizando en muchas ocasiones las 

entrevistas. Con L os catalanes en los campos nazis , publicado en 1977, ganó 

el premio catalán Crítica Serra d’Or. En ese mismo año empieza a trabajar en el 

canal catalán de Televisión Española, en el programa de 

entrevistas Personatges y a colaborar en los guiones de algunos documentales 

de esa misma cadena. 

 

Sobre los años 80 Montserrat Roig agudiza su posicionamiento feminista, por 

ejemplo en el libro La hora violeta (1980). En esta misma década le siguen otras 

obras como La ópera cotidiana , La voz melodiosa , el libro de cuentos El canto 

de la juventud o L a aguja dorada , que ganó el premio Nacional de Literatura 

Catalana el 1986. Este último libro es fruto de su estancia durante dos meses en 

Leningrado y testimonía el asedio que sufrió la ciudad durante la Segunda 

Guerra Mundial. Dime que me quieres aunque sea mentira (1991) será la última 

de sus publicaciones, en la que la autora volcó una poética personal a modo de 

testamento literario. En ese mismo año escribió la obra teatral Reivindicació de 

la senyora Clito Mestres. 

 

La polifacética escritora fue miembro de la Asociación de Escritores en Lengua 

Catalana y vicepresidenta de la Junta Territorial del Principat de Catalunya y casi 

todas sus obras se han traducido a 11 idiomas. Compaginó su intensa trayectoria 

profesional y pública con su vida familiar. En este sentido, Roger Sempere 

recuerda que su madre trabajaba mucho, “todos los días de la semana”, pero 

que nunca tuvo la sensación de que la viera menos de lo habitual. “Visto en 
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perspectiva me doy cuenta de que sí que viajaba mucho, 2 o 3 meses al año, 

pero para mí era normal y además tuve una familia muy extensa y cuando ella 

estaba fuera pasaba temporadas fantásticas con mi abuela y con mi padre”, 
describe. 

 

Pilar Aymerich y Marta Pesarrodona en la exposición conmemorativa sobre la 
autora en 2011, en el Col·legi de Periodistes (Ana Jiménez) 

 
Icono para el feminismo 

La autora se declaraba feminista sin remilgos y legó extensas reflexiones sobre 

la discriminación de la mujer tanto en su trabajo periodístico como en sus 

ensayos de ficción, para acercar el movimiento a las necesidades de todas 

aquellas mujeres anónimas silenciadas. Según Betsabé García, “la visión 

feminista de Montserrat Roig está en toda su obra”. Empieza a mediados de los 

60 con cartas a los lectores las cuales firmaba con siglas, ya que todavía era 

estudiante, explica. La biógrafa hace hincapié en el libro que publicó a principios 

de los 80, Tiempo de mujer, en el que ya recogió una serie de artículos y de 

conferencias sobre el feminismo. 

Como denunciaba en sus textos, Montserrat Roig también tuvo que soportar 

discriminaciones por ser mujer. Por ejemplo, en una ocasión tuvo que entrevistar 

al escritor Josep Pla y éste la cuestionó como entrevistadoras por dedicarse a 

escribir teniendo “unas piernas tan espectaculares”. Muchas de sus obras, 

como La hora violeta , giran en torno a sus experiencias personales. De hecho, 

la combinación de ensayo y novela es una de las características de gran parte 

de sus obras. 
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Exposición en el Col·legi de Periodistes 

El acto de Sants no es el único que esta semana recordará el cuarto de siglo 

transcurrido desde el fallecimiento de la autora. El 9 de noviembre se inaugura 

en el Col·legi de Periodistes, a las 18h, la exposición Montserrat Roig: cronista 

d’un temps i d’un país , organizada por la entidad colegial junto a la Associació 

de Dones Periodistes y el Memorial Democràtic. El acto inaugural contará con la 

participación del director de esta institución, el periodista Plàcid Garcia-Planas, 

y con la doctora en Filología Catalana M. Àngels Francés Díez, que pronunciará 

la conferencia Montserrat Roig: cultura i revolució? , además de una intervención 

especial de Roger Sempere Roig. 

La muestra, que se podrá visitar hasta el 31 de enero, ofrece una mirada a la 

trayectoria de la periodista y escritora a través de imágenes tomadas por la 

fotógrafa Pilar Aymerich, sobre todo centradas en su tarea de recuperar la 
memoria de los republicanos deportados a los campos nazis. 

   

	


