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Pensar en Montserrat Roig és 
pensar en els anys 70, en l’an-
tifranquisme, en el despertar 

d’una generació de dones lliures, en 
el PSUC i el nou periodisme, en la re-
cuperació de la memòria silenciada... 
Aquell va ser el seu gran moment, la 
seva eterna joventut, i tot això és el 
que reflecteix l’antologia d’entrevis-
tes fetes entre el 1971 i el 1976 i reu-
nides per Gemma Ruiz i Albert Forns 
a Retrats paral·lels (Edicions 62), 
amb fotografies de Pilar Aymerich. 
La galeria de personatges és de tra-
ca i mocador: des d’un joveníssim i 
insolent Pau Riba fins als referents 
del periodisme republicà Eugeni 
Xammar i Josep Pla; també hi ha un 
aleshores no gaire conegut Josep M. 
Flotats que triomfava a París; el ja 
omnipresent arquitecte i dinamitza-
dor cultural Oriol Bohigas; els dos 
grans de la novel·lística catalana Ro-
doreda i Villalonga, els valencians 
Fuster i Estellés; les donasses Maria 
Aurèlia Capmany, Clementina Arde-
riu i Mary Santpere; els amics escrip-
tors Pere Calders i Avel·lí Artís Ge-
ner; els poetes Martí i Pol i Joan 
Brossa, i encara el pintor Antoni Tà-
pies i la cantant Maria del Mar Bonet. 
Divuit retrats en conversa publicats 
en revistes com Serra d’Or, Oriflama, 
Jano i Destino. Enlloc no es diu si les 
d’aquestes últimes dues capçaleres 
són traduïdes del castellà ni on es va 
publicar cada text, una informació 
que es troba a faltar. 

El llibre et transporta al final de 
la dictadura. La jove entrevistadora 
(tenia entre 25 i 30 anys) demostra 

una solidesa cultural, una madure-
sa estilística i una mirada pròpia en-
vejables. No dissimula la seva voraci-
tat, l’afany de mostrar-se, de reivin-
dicar-se, d’erigir-se en la veu d’un 
vell-nou país que s’obre pas. El seu 
biaix ideològic forma part de l’auto-
retrat indirecte que també són 
aquestes converses: la burgesia (així, 
en general) apareix obsessivament 
com l’ase de tots els cops, és gairebé 
un recurs literari, una cros-
sa mental i superficial 
fruit, potser, d’un punt 
de mala consciència 
inconscient; al cap-
davall Montserrat 
Roig era filla de la 
petita burgesia de 
l’Eixample barce-
loní. Es tracta 
d’una manera de 
pensar ben pròpia 
del PSUC de l’època, 
on hi havia més intel·lec-
tuals que obrers. De fet, el tic 
d’atribuir tots els mals a la burgesia 
no va acompanyat de la més lleu re-
ferència o reivindicació de la classe 
obrera. Només un exemple extrem, 
hilarant: “En Tàpies em parla contra 
la pornografia, l’arma de la burgesia 
occidental [sic] per bastir l’art d’una 
falsa llibertat”. 

La catalanitat de fons (més que el 
catalanisme polític) és el gran eix de 
les entrevistes. La nòmina dels perso-
natges ja dona el to. En conjunt, és 
una reivindicació de la continuïtat 
cultural del país, de la llengua. Mont-
serrat Roig s’enfronta a patums i jo-

ves icones de la cultura catalana sen-
se complexos, sense caure en una ad-
miració babaua. Des del respecte i el 
coneixement (es nota sempre que els 
ha llegit a fons), s’esforça a pensar-los 
amb llibertat, si cal agafant-hi una 
certa distància, en algun moment fins 
i tot amb prepotència. Per exemple, 
en més d’una ocasió fa allò de saltar-
se alegrement un off the record, com 
quan Clementina Arderiu li fa una 
confidència sobre Pompeu Fabra i tot 
seguit li diu: “«Però tot això no ho di-
gui, l’hi prego». I jo, que pertanyo, di-
uen, a la generació del tantsemenfo-
tisme, de la crueltat i la descomposi-
ció moral, he volgut transcriure exac-
tament les seves paraules...” Es 
tractava d’épater, esclar. A Maria Au-
rèlia Capmany, que l’havia introduït 
d’adolescent al teatre, després d’elo-
giar-la com l’“esplèndida antítesi de 
la Ben Plantada” es dedica a clavar-li 
unes quantes sagetes, com el deixeble 

que sent la necessitat de ma-
tar el mestre: “Una de les 

fidelitats més totals 
que ha mantingut la 

Maria Aurèlia és 
Salvador Espriu, i 
resultaria difícil 
arribar a esbrinar 
els mòbils d’aques-
ta admiració: si és 

per contradicció o 
per oposició entre la 

meticulositat del pri-
mer i la precipitació de la 

segona”. I ho rebla: “Tota 
l’obra de l’Aurèlia Capmany reflec-
teix una estructura mental poc varia-
ble”. En canvi, el conservador i aristo-
cràtic Villalonga la sedueix, la qual co-
sa es nota en el fet que el fa parlar molt 
a ell mentre ella aquest cop es queda 
més en un segon pla.  

En qualsevol cas, com diu Gem-
ma Ruiz al pròleg, aquestes entre-
vistes de Montserrat Roig haurien 
de formar part del bagatge de qual-
sevol aprenent de l’ofici de periodis-
ta, igual com els seus articles de ma-
duresa recollits a Un pensament de 
sal, un pessic de pebre.!

L’eterna 
joventut de 
Montserrat 
Roig
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De l’enroc a l’encastellament 
passant per l’enrocament

Si sospiteu que enroc i enroca-
ment volen dir coses diferents 
i ho busqueu al DIEC2 o al 

DGLC, només hi trobareu enroc en el 
sentit de jugada d’escacs. Però ara fa 
un mes el Termcat va publicar al 
DOGC 510 termes nous entre els 
quals hi ha enrocament, que passa a 
voler dir “bloqueig d’un conflicte com 
a conseqüència de l’immobilisme 
obstinat d’una de les parts, o de totes 
dues, respecte de la seva posició”. Al 
costat del nou terme també hi tro-
bem un nou sentit per al verb enro-
car-se, que, a més d’enganxar un ham 
en una roca del fons marí, petrificar 
i enfilar-se per les roques, passa a vo-
ler dir “bloquejar-se un conflicte” o 
“mantenir-se obstinadament immò-
bil una de les parts d’un conflicte”.  

De quin dels sentits d’enrocar(-se) 
provenen aquest nous termes? L’ac-

ta 640 (12-9-18) del Consell Super-
visor apunta que tant poden venir 
del sentit dels escacs com del de pe-
trificar. En tot cas, ja fa temps que 
els especialistes els fan anar, i en 
castellà existeixen formes anàlo-
gues. També és possible un ús tran-
sitiu: “Un debat que només aconse-
gueix enrocar posicions”.  

Amb un sentit molt semblant te-
nim els termes encastellar-se i en-
castellament, que partint del signi-
ficat “tancar-se en un castell i fer-
s’hi fort” passen a tenir el sentit fi-

gurat “perseverar en una opinió 
sense atendre les raons contràries”. 
Ara bé, tot i que enrocar-se en una 
posició sembla del tot equivalent a 
encastellar-s’hi, l’acta abans esmen-
tada descarta encastellar-se i encas-
tellament com a sinònims d’enrocar-
se i enrocament en aquest sentit de 
bloqueig d’un conflicte tan propi del 
periodisme polític. Diria, però, que 
fora del llenguatge estrictament in-
formatiu –que ha de ser neutre i 
asèptic– són alternatives vàlides en 
alguns contextos. 

Sigui com sigui, són noves accep-
cions que ja recull el DNV –sempre 
més àgil– i que també fa temps que 
tenen entrada a l’ÉsAdir. Més enllà 
de publicar-les al DOGC i ser al 
Termcat, seria bo que apareguessin 
com més aviat millor en les versions 
en línia del DIEC2 i el GDLC.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ELS TERMES D’ÚS MÉS 
HABITUAL HAURIEN 
DE PASSAR DEL DOGC 
AL DIEC2 AMB UNA 
MICA MÉS D’AGILITAT
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                 1/16 
 
[ 2 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        2/28 
 
[ 3 ] La cara nord del cor 
DOLORES REDONDO  
Columna 
700 pàgines i 22,90 !           3/7 
 
[ 4 ] El crit 
BLANCA BUSQUETS 
Proa 
240 pàgines i 18,50 !            7/2 
 
[ 5 ] Gina 
MARIA CLIMENT 
L’Altra 
184 pàgines i 17,90 !             5/5

[ 1 ] Tota la veritat 
DIVERSOS AUTORS   
Ara Llibres 
346 pàgines i 19,90 !            1/4 
 
[ 2 ] Què fan els bancs cen-
trals! / RAMON TREMOSA 
Pòrtic 
232 pàgines i 15,90 !             -/2 
 
[ 3 ] El llibre de La Marató 
DIVERSOS AUTORS 
Enciclopèdia Catalana 
184 pàgines i 10 !                2/10 
 
[ 4 ] Des del banc  
dels acusats 
RAÜL ROMEVA /  Ara Llibres 
166 pàgines i 16,50 !             2/5 
 
[ 5 ] Escrits del judici 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
237 pàgines i 18,50 !             -/2

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Terra Alta 
JAVIER CERCAS 
Planeta 
384 pàgines i 21,90 !             1/2  
 
[ 2 ]  La cara norte  
del corazón 
DOLORES REDONDO / Destino 
688 pàgines i 22,90 !           2/7 
 
[ 3 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES 
Anagrama 
424 pàgines i 19,90 !         5/50  
 
[ 4 ] El negociado  
del yin y el yang 
EDUARDO MENDOZA / Seix Barral 
376 pàgines i 20,90 !           3/3 
 
[ 5 ] Loba negra 
JUAN GÓMEZ-JURADO  
Ediciones B 
560 pàgines i 20,90 !        10/4

[ 1 ] Un pueblo traicionado 
PAUL PRESTON 
Debate 
780 pàgines i 27,90 !           2/4 
 
[ 2 ] El naufragio  
de las civilizaciones 
AMIN MAALOUF / Alianza 
276 pàgines i 18 !                   4/5 
 
[ 3 ] A solas  
SILVIA CONGOST  
Planeta 
296 pàgines i 15,95 !          10/4 
 
[ 4 ] Cerebro y silencio 
MICHEL LE VAN QUYEN 
Plataforma 
340 pàgines i 19 !                  7/4 
 
[ 5 ] El poder de confiar en 
ti / CURRO CAÑETE 
Planeta 
256 pàgines i 16,90 !         6/35


