
Montserrat Roig, novel·lista i periodista, va morir ara fa vint anys en plena
maduresa literària i després de treballar durant molt de temps a favor de la
memòria històrica, fet que convé tenir molt present

IMMA MERINO

Presència d’una
escriptora absent

ontserrat Roig només te-
nia 45 anys quan va mo-

rir a conseqüència d’un càncer.
Va ser el 10 de novembre de
1991, just un dia després que ho
fes Yves Montand, un dels mi-
llors intèrprets de la cançó Le
temps de cerises, que va inspirar el
títol El temps de les cireres, una de
les novel·les més cèlebres de l’es-
criptora. No va deixar d’escriure
fins pràcticament l’últim mo-
ment, de manera que el dia
abans de morir va publicar a
l’Avui el darrer Pensament de sal,
un pessic de pebre, tal com encap-
çalava una col·laboració perio-
dística que va intentar mantenir
diàriament en uns moments tan
difícils. L’escriptura la lligava
encara més a la vida, que tant es-
timava, tal com va fer present a
Digues que m’estimes encara que
sigui mentida, un assaig preciós i
memorable que, publicat només
uns mesos abans de la seva mort,
expressa la passió per la literatu-
ra i una reflexió sobre el procés
de creació literària.

La seva desaparició va causar
un impacte perdurable en la so-
cietat catalana, perquè Montser-
rat Roig s’hi havia fet molt pre-

M
sent en la vida literària, cultural,
mediàtica i fins política durant
vint anys. Va escriure novel·les
que, trobant el seu públic lector,
conformen un cicle literari amb
el qual, a través de tres genera-
cions de dues famílies (els Miral-
peix i els Ventura-Claret) i fent
atenció preferent als personat-
ges femenins, va retratar la peti-
ta burgesia de l’Eixample barce-
lonès (on sempre va viure) des de
primers del segle XX fins als anys
de la transició. L’activitat perio-
dística va afavorir la seva popu-
laritat i, malgrat que algun cop
va dir que la literatura l’apassio-
nava mentre que el periodisme li
permetia omplir la nevera, no
sembla que només va exercir-la
per motius econòmics, sinó que
hi va desenvolupar el seu com-
promís social i cultural.

Montserrat Roig va escriure
articles i reportatges, a més d’ex-
cel·lir en el gènere de l’entrevis-
ta, que va introduir-la a la televi-
sió, on, entre el 1977 i el 1978, va
entrevistar, entre altres, Antoni
Tàpies, Cassià Marià Just, Marta
Mata, Pau Vila, Joan Oliver, Joan
Fuster, Cipriano Garcia. Temps
després, quan ja havia tingut al-
tres experiències televisives, va

comentar que les entrevistes de
Personatges, títol del programa
emès al circuit català de TVE,
van il·lusionar-la perquè sentia
que contribuïa al redreçament
de Catalunya com a poble.

Compromís cívic
Aquest treball a favor de la cultu-
ra manllevada i de la memòria va
ser interromput sobtadament
amb l’argument que, després de
49 programes, a Catalunya ja no
hi devia haver més personatges
rellevants. Però, a part del
menysteniment d’un argument
tan menyspreable, hi havia la
sospita que Montserrat Roig fi-
gurava en una llista negra des-
prés d’haver format part de les
llistes electorals del PSUC, partit
on havia entrat a finals dels 60 i
del qual n’havia sortit a primers
dels 70 per tornar-hi a mitjans de
la dècada i abandonar-lo defini-
tivament en començar els 80.

Potser allò que no agradava de
Montserrat Roig és que, mentre
que la política de la Transició
menava a l’oblit i la desmemò-
ria, ella treballava a favor de la
recuperació de la memòria.
Convé tenir-ho present i vindi-
car el seu llegat en un moment

Filla
d’escriptor i
de feminista
Montserrat Roig i Fransi-
torra va néixer a Barcelo-
na el 13 de juny de 1946.
Era filla de l’advocat i es-
criptor Tomàs Roig i Llop i
d’Albina Fransitorra, una
dona ara pròxima als 100
anys que li va encomanar
el seu feminisme. Va estu-
diar filosofia i lletres a la
Universitat de Barcelona.
Quan estava a la tancada
de Montserrat, en protes-
ta contra el procés de Bur-
gos, va saber que havia
guanyat el premi Víctor
Català de contes per Mol-
ta roba i poc sabó. Era un
dia de desembre de l’any
1970. Després, pel que fa
a la seva obra de ficció
narrativa, va publicar Ra-
mona adéu, El temps de les
cireres (premi Sant Jordi,
1976), L’hora violeta,
L’òpera quotidiana, La veu
melodiosa i El cant de la jo-
ventut, un recull de con-
tes, com també ho és el
seu primer llibre.
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Montserrat Roig
va excel·lir en el

periodisme i
també com a

novel·lista, tot i
que en la seva

obra destaca el
monumental
Els catalans als

camps nazis.
FERRAN

SENDRA-AVUI
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en què la necessitat de la memò-
ria històrica torna a ser qüestio-
nada, relativitzada i fins bescan-
tada.

Hi ha un document impagable
de Montserrat Roig, un treball de
recerca monumental: Els cata-
lans als camps nazis, publicat
l’any 1977, quan bona part dels
catalans pràcticament ignora-
ven que n’hi hagués hagut, de
deportats i morts als camps de

concentració i extermini. En el
pròleg a aquest llibre exemplar,
ella mateixa hi va escriure: «El si-
lenci que han fet planar per da-
munt dels catalans, dels republi-
cans, dels vençuts de la guerra,
m’ha semblat, tot sovint, que era
un silenci que volien fer planar
per damunt dels meus i de mi
mateixa. Veia que si no retornà-
vem la paraula als qui l’havien de
tenir quan els pertocava, nosal-

tres no la tindríem mai en la seva
totalitat. Però hi ha silencis que
són més feixucs que d’altres [...]
Hi ha aspectes del nostre passat
recent que semblen haver estat
engolits per l’absurd, pel no-res.
Aquest és el cas dels catalans an-
tifeixistes que patiren la deporta-
ció als camps nazis.»

Montserrat Roig va treballar
de manera molt diversa a favor
de la memòria. A la seva narrati-
va, hi va trobar espai per exaltar
les frustrades possibilitats de vi-
da que va encetar la II República.
També per recordar la vida estre-
ta, mesquina i reprimida d’abans
i sobretot després de la Repúbli-
ca. En tot cas, la memòria també
va ser vindicada per Roig com a
una facultat que, juntament
amb l’observació i la imaginació,
és una eina bàsica per al novel-
lista.

I sobre les capacitats de la me-
mòria va escriure una de les seves
pàgines més belles a L’agulla dau-
rada, on va evocar el setge que va
patir la ciutat de Leningrad/San
Petesburg a la II Guerra Mundial.
En el llibre, va explicar la història
de Paul Filipòvitx, el guia de l’Er-
mitage que, un cop evacuades les
pintures del museu durant el set-
ge, va organitzar una visita per
fer visibles, sota la llum de les es-
pelmes, els quadres absents. A
través de l’art de la memòria, va
aconseguir que les pintures tor-
nessin a les parets buides.

Montserrat Roig, en una
entrevista de 1981. / FERRAN
SENDRA-AVUI

Convé vindicar
el seu llegat ara
que la memòria
històrica és
qüestionada

Montserrat Roig
va treballar a
favor de la
memòria
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