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MONTSERRAT ROIG
ESCRPTORA COMPROMESA

per Francesc Castells

Montserrat Roig és una dona jove i popu�
lar. Jo no la coneixia. Quan ens obrí la por�
ta de casa seva, no em vaig adonar que ho 
feia de bat a bat. Vaig constatar-ho mentre 
transcrivia la conversa que vam tenir. Li 
haig d’agrair la confiança.
—Passeu, passeu —ens va dir la mestressa. 
M’hi acompanyà un amic de l'escriptora; 
feia temps que no es veien. El meu com�
pany la volia saludar i volia felicitar-la. pel 
premi «Sant Jordi» que li van atorgar, per 
l’obra El temps de les cireres, la nit de 
santa Llúcia. La Montserrat ens va prepa�
rar cafè. Ens el vam prendre en una sala 
assolellada.

—Hi deveu viure bé, aquí. Quin pis més 
gran. Quanta claror. El silenci és conside�
rable —comentàvem.
És un habitacle situat a la dreta de l'Ei- 
xample. Al carrer de Bailèn.

—Jo vaig néixer dues cases més avall —deia 
la Montserrat—; la geografia de la meva 
infància és aquesta que veus: patis inte�
riors, cases de la burgesia mitjana...

Així vam començar l’entrevista, quan l’amic 
ja era fora. A l’estança hi havia un balancí, 
dues butaques de vímet, la tauleta amb 
les tasses buides i amb la cafetera, la bom�
beta pelada i un càntir de terrissa de color 
blanc.
—Jo vinc d’una família catalanista. Una de 
les poques coses que es van conservar cla�
res a casa (és el que jo recordo de la meva 
infància) era la qüestió catalana. La recu�
peració de la nostra identitat, per a mi, 
comença des de molt petita. Jo no he ha�
gut de fer el trasplantament, com altres 
escriptors, i passar del castellà al català. 
Gràcies al pare, i a la família, la meva 
llengua sempre ha estat la catalana. L’asto- 
rament, el vaig tenir en fer-me gran i ado�
nar-me que el meu idioma i la nostra ma�
nera de ser eren coses prohibides.
La Montserrat té una veu clara i segura, 
a través de la qual, però, deixa escapar 
sovint la nena que porta dintre: una nena 
rebel o ingènua, segons el cas.
—Recordo les hores de dinar, a casa dels 
meus pares, com unes grans lliçons d'hu�

manitat. El pare ens recordava les injustí�
cies del carrer contra el fet de ser català; 
ens explicava el valor de la terra pròpia, 
l'amor a la nostra terra, que és un fet 
natural, biològicament natural. Recordo que 
Solé i Barberà em deia un dia que havíem 
de recuperar el mot pàtria. És clar, per a 
nosaltres «la pàtria» sempre ha estat un 
concepte feixista, imposat. Crec que té mol�
ta raó. A través del meu pare, he estimat 
molt la meva pàtria. Jo crec que la pàtria 
és un fet.
—Què més ens pots dir que t'hagi influït de 
la teva família? —li pregunto.

—En molts aspectes m'he salvat per la fa�
mília que he tingut. Som set germans, sis 
noies i un noi —jo era dels petits—, i tots 
ens hem entès. Si el meu pare ha desvetllat 
en mi l’amor al país, la meva mare (una 
dona molt intel·ligent) m’ha fet néixer la 
consciència feminista. Veig molt clar què 
hauria estat la mare, si les coses haguessin 
anat d’una altra manera. Als divuit anys 
escrivia uns articles abrandats a «Nosaltres 
sols»; «Dones catalanes —deia—, deixeu la
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«Crec en 
el valor 
del grup 
per a 
transformar 
la realitat»

llar i agafeu els fusells per defensar la pà�
tria, etc., etc.» De sobte, aquesta dona es 
casa, i una gran part de la seva vida ha 
estat absolutament dominada per la domes- 
ticitat. Hauria pogut ser moltes altres co�
ses. És una gran lectora de novel·les, és 
una dona amb una capacitat de treball ex�
traordinària, i amb una capacitat de com�
prensió enorme. Li dec molt, a la meva 
mare.
—-A quin col·legi vas anar?
—Aquí davant de casa mateix. Vaig anar 
al col·legi de la Divina Pastora. Era el més 
pobre dels tres col·legis de monges que hi 
havia al barri. Els altres eren el Sagrat 
Cor i el de Jesús i Maria. Aquell on nos�
altres anàvem era de tercera categoria. 
A més, jo no pagava mensualitat, perquè 
el meu pare havia fet molts favors a les 
monges; això, m’ho van fer patir sempre. 
Hi vaig assistir fins als tretze anys. Aplicar 
ven l'educació de la mesquinesa. Aquests 
deu anys de monja, jo no els perdono. 
Quan puc, els faig sortir als meus llibres. 
Crec que la infància d’una persona és bà�
sica; tot el que aprens i el que desaprens 
de petit, sempre més ho arrossegues. La 
frustració acumulada que portaven les mon�
ges feia que ens eduquessin de manera 
frustrada i repressiva. Tot era petit i re�
duït a un món de dones. La relació entre 
monges i nenes era una relació entre víc�
times i botxins —però els botxins eren 
alhora víctimes d’una alienació brutal. Tot 
era miserable. Recordo que tenia una com�
panya de classe, néta de Folch i Torres, 
que era la nena bona del col·legi; era ros- 
seta, tenia les galtes de pa de ral i de color 
de rosa. Jo era una nena dolenta. Me la 
posaven al costat perquè jo em portés bé. 
Per sota la taula, em clavava pessics de 
monja, que en dèiem. Uns pessics menuts 
i que feien molt de mal. Jo cridava i només 
em castigaven a mi. Recordo que tot era 
basat damunt d’aquesta gran injustícia. 
Vaig rebre una educació absolutament ba�
nal i estúpida, fonamentada en la irracio�
nalitat.
—Com jugaves, quan eres petita? Tenies 
amics i amigues o només jugaves amb els 

germans? Us deixaven sortir a jugar al 
carrer?

—No, mai. A casa meva era molt mal vist 
sortir al carrer. Durant molt de temps, la 
meva família s’havia identificat molt amb 
les formes de la seva classe social. Ara ha 
canviat força. Tenim un pati interior —ja 
te l’ensenyaré—, hi jugàvem amb la meva 
germana petita o amb una veïna, a la «xer- 
ranca». Ens avorríem molt. Fins que vaig 
anar a l’Institut, no havia sortit del barri. 
Vaig passar tota la infància anant del col�
mado a casa i de casa al colmado, i de 
casa al col·legi i del col·legi a casa. Els diu�
menges a la tarda no sabia què fer, tancada 
a casa; si el meu pare no em portava al 
teatre, cosa que per sort feia sovint, m'a�
vorria de manera extraordinària. Havia tas�
tat moltes vegades l'avorriment.

FORMACIÓ HUMANA I INTEL·LECTUAL

Montserrat Roig resulta ser una conversa�
dora infatigable. Només que li insinuï un 
tema, ja aboca les paraules com aquell qui 
res. Dic:

—La teva formació escolar, doncs, quan va 
començar a encarrilar-se?
I ella salta:
—Vaig tenir la sort immensa que els meus 
pares em van treure del col·legi de monges 
(elles deien que m’havien expulsat; men�
tida) i em van portar a l’Institut Montser�
rat. Va significar la llibertat des de tots els 
punts de vista: les nenes hi creixíem com 
bolets al mig del camp. Era extraordinari. 
Allà vaig desenvolupar el grau màxim d'a- 
mistat. Recordo grans amigues que encara 
conservo. A més, hi havia un jardí molt 
bonic. Se’m va desvetllar la curiositat cien�
tífica. Els professors em van començar a 
valorar tal com jo era, i se’m va començar 
a desenrotllar la personalitat. Era una noia 
cridanera i revoltada, tot el que vulguis, 
però se m’acceptava perfectament.
En devia ser, de plaga i de tabalot. He 
sabut que, del grup on anava, en deien el 
curs de la Roig. I hi van organitzar un 
grup de teatre...

—Sí. Ens llevàvem a les sis del matí, i a 
les set ja érem a l’aula que ens havien 
deixat per assajar. Recordo la Mercè Ros�
sell, la Francesca Martínez, la Montserrat 
Cots, la Lídia Rodrigo, la Maite Lorés, l’An- 
na Bosch, l'Anna Palé, que preparava els 
textos... Oh, no et pensis, a l’Institut ja 
havíem llegit poemes de Blas de Otero i de 
León Felipe. En recordo un que deia: «Al 
hombre lo han engañado con cuentos. 
Todo son cuentos.» El capellà, que era el 
doctor Salicrú, ens va dir: «Noies, això és 
molt fort, eh? Potser n'heu fet un gra 
massa.» Però ens ho deixaven fer. En algu�
nes classes apreníem coses sense adonar- 
nos-en. Hi practicàvem el respecte mutu, 
i respectàvem les idees.

Durant aquesta època, la Montserrat ba�
llava a l’esbart Verdaguer. Quan feia sisè 
de batxillerat va ingressar a l’Escola d’Art 
Dramàtic Adrià Gual.

—Com va ser que hi anessis a parar; què 
va significar per a tu aquesta experiència?

—Tenia ganes de fer alguna cosa, i no sabia 
què. Vaig dir al meu pare: «Vull fer tea�
tre.» Em va proposar dues possibilitats: 
Si anava a l’ADB podria interpretar teatre, 
però era fàcil que no n’aprengués, en des�
coneixeria sempre la teoria; en canvi, si 
em matriculava a l’EADAG, no representa�
ria tantes obres, però aprendria l’ofici. Ens 
vam decidir. El pare era president de 
FESTA i coneixia Ricard Salvat. Va pre- 
sentar-m’hi. Sempre recordaré la cara que 
va posar Maria-Aurèlia Capmany quan ens 
va veure entrar al despatx de l'escola. Va 
quedar absolutament sorpresa i fascinada 
que un home, suposadament considerat de 
dretes i al qual li agradava un altre tipus 
de teatre, portés la filla a aprendre en 
aquell lloc. Bé, si l'Institut, des del punt 
de vista de l’educació dels sentiments, de 
l’emoció, de la meva formació humana, ha 
estat molt important, l’Escola Adrià Gual 
representa el començament de la meva for�
mació intel·lectual. Imagina’t, vaig entrar-hi 
pensant que Pemán era un gran poeta. Allà 
vaig descobrir tóta la cultura d’esquerres 
europea, vaig descobrir els nostres autors 
i vaig conèixer persones admirables. Maria- 
Aurèlia Capmany era un exemple de la rei�
vindicació intel·ligent i lúcida del fet de ser 
dona en un món emmarcat per la sinistra 
postguerra. Hi havia també una persona a 
la qual respecto profundament.

—Me la deixes anomenar? —li proposo.

—Digues.

—Carme Serrallonga?

—Sí, sí. Carme Serrallonga em va ensenyar 
a dir la ll. Jo deia «paia», «fuia». A més, 
em va ensenyar a dir un poema de l'Espriu, 
L’Esperanceta Trinquis, de meravella. A tra�
vés d’aquell poema, per la Carme Serra�
llonga, vaig entendre Salvador Espriu. Vaig 
fer una gran amistat amb Josep M. Benet 
i Jornet, amb Fabià Puigserver, que arri�
bava de Polònia i al qual admirava per la 
formació superior que portava i pel sentit 
de disciplina en el treball, i vaig congeniar 
amb moltes altres persones: la Tubau, en 
Nel·lo, l'Auferil, en Segarra, en Balcells, 
la Fortuny.

—Per què vas deixar el teatre?

—Vaig adonar-me que no servia. Quan vaig 
entrar a la universitat (una altra època 
decisiva per a la meva formació) vaig no�
tar que m’atreia molt. No la universitat 
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per ella mateixa —en aquell moment era 
un centre d'analfabetisme organitzat—, sinó 
el moviment universitari, que trencava 
amb el SEU. Allà, també m'adono que 
m'agrada estudiar. És en aquesta època 
que començo a sentir ganes d’escriure. 
A primer curs, i a segon, em va impressio�
nar un professor que es diu Antoni Vila�
nova. Em va parlar de Hauser. Ningú no 
me n'havia dit res. Vilanova (segurament 
ell ho ignora) em va fer descobrir que l’as- 
signatura que m'agradava més era la lite�
ratura. Antoni Vilanova ensenyava de lle�
gir, en el sentit d’interpretar. També vaig 
aprendre dels professors Badia i Margarit, 
Rico i Riquer.
—Tu vas assistir a les classes que Joaquim 
Molas impartia a l’Omnium Cultural, oi?
—Sí. Marfany i Benet i Jornet eren bons 
amics meus. Ells hi anaven. Jo sabia que 
existien perquè el seu germà, Isidre Molas, 
era amic de casa, del meu germà, que ens 
parlava d'un noi molt, molt intel·ligent, que, 
això no obstant, havia perdut unes oposi�
cions; deia que valia moltíssim, que s’ha�
via passat molts anys tancat, estudiant; era 
un noi que sabia molt de tot, i principal�
ment de literatura catalana. Un dia, Benet 
em va dir: «Per què no véns, a les classes 
d'en Molas?» I vaig començar a anar-hi. 
Haig de dir que Joaquim Molas ha estat 
realment el meu professor universitari, el 
meu mestre en el sentit més estricte de la 
paraula. La veritat és que li dec les poques 
coses que sé. Pensa que es tractava, només, 
d’una classe setmanal, els dijous al vespre. 
Però, noi, les aprofitàvem.

D’aquestes classes, tan importants per a la 
nostra cultura, penso que poca gent n’ha 
escrit res, i valdria la pena de fer-ne tota 
la història, des del començament. Joaquim 
Molas va tractar aquests temes: el curs 
1965-1966, «La novel·la catalana moderna 
(1911-1936)»; el curs 1966-1967, «Neoclassicis- 
me i pre-romanticisme?»; el curs 1967-1968, 
«Poesia catalana romàntica»; el curs 1968- 
1969, «La novel·la catalana moderna (1862- 
1882)»; el curs 1969-1970, «La novel·la cata�
lana durant el modernisme», i el curs 
1970-1971, «Novel·la catalana d'abans de la 
guerra».

—I què més va passar, Montserrat, aquells 
dies en què et formaves?

—Vaig acabar la carrera l'any 1968, quan 
esclatava el maig francès. Moltes de les 
coses que van succeir a França, nosaltres 
les havíem viscudes l’any 1966 amb la ca- 
putxinada. És el moment en què els joves 
universitaris ens vinculem amb tota la tra�
dició intel·lectual del país. Per a mi, veure 
Jordi Rubió a l’escenari, parlant-nos en un 
llenguatge que s’identificava completament 
amb nosaltres, va ser d'un efecte extraordi�
nari. Semblava com si recuperéssim tots 
aquells anys perduts, com si la postguerra 
no hagués existit. Quan vam sortir i els 
policies ens van pegar, ens vam adonar que 
l’opressió continuava.

LES OBLIGACIONS

Montserrat Roig és vital, apassionada, i, 
en canvi, ha après a ser espectadora de 
quasi totes les coses que l’envolten, i de 
les persones, i fins espectadora d’ella ma�
teixa: de les sensacions, de les actuacions, 
de cada circumstància, de la respiració... 
És un vici. Quan hem parlat de la feina 
que fa, m’ha semblat que la Montserrat és 
plena de contradiccions.

«Lluito 
molt 

contra 
l’alienació 

per la 
política, 

que també 
pot 

existir».

—El meu ofici és escriure, especialment tre�
ball de creació. M’agrada inventar històries 
i personatges i fer que passin coses. La 
meva vida ideal fóra estar més o menys 
tranquil·la, anar al cinema, llegir novel·les, 
escriure i prou.
—Quan vas començar la producció literària? 

—Durant l’època de l’institut vaig escriure 
un poema dedicat a la Verge de Montser�
rat i vaig guanyar el primer premi en un 
concurs organitzat pels capellans del semi�
nari. L’any 1966 vaig guanyar un premi de 
narració als Jocs Florals de Caracas, amb 
un conte que es titulava La falç; tracta un 
tema d'estudiants universitaris. En gran 
mesura és la gènesi d'una part de la no�
vel·la Ramona, adéu. També vaig guanyar 
un premi a Sant Adrià, i el premi Recull, 
de narració, i el Víctor Català, el 1970. No 
et pensis, pel que et dic, que tinc tota la 
sort a favor meu; he tirat a d’altres pre�
mis i no hi he guanyat.
—Com a professional, quan vas començar? 
—Jo treballava a l’Enciclopèdia Catalana i 
ens van fer plegar. Vaig presentar-me al 
premi de reportatges de «Serra d’Or» i vaig 
guanyar el segon premi. Això va fer que 
se m'obrissin les portes de la revista. Hi 
publicava les entrevistes. A mi m’agrada 
força, el periodisme. No m'agrada el d’en- 
càrrec; em fa posar nerviosa. M’interessa 
el periodisme que està vinculat, en certa 
manera, al treball de creació: les entrevis�
tes llargues, encalmades. El periodisme d’in- 
formació, no m’interessa gens de fer-lo. Els 
treballs que he realitzat com a periodista 
m’han servit molt, des del punt de vista de 
l’escriptura. També he fet articles d’opinió. 
Sobretot hi ha dos pols que han estat el 
centre de la meva atenció: l’un d’ells és 
Catalunya (és una porta oberta i un pro�
cés); l’altre, l’alliberament de la dona. Pel 
que fa al tema de Catalunya, m'ha interes�
sat lligar la qüestió nacional amb la qüestió 
social. Això sempre m’ha provocat una sèrie 
de traumes i d’escissions interiors, perquè 
hi ha partits polítics que s’han preocupat 
molt per l’alliberament social, o sigui per 
l’alliberament de classe, i poc per l’allibera�

ment nacional, i d’altres que s’han preocu�
pat molt per l’alliberament nacional i poc 
per l’alliberament de classe. El conflicte, 
doncs, ha estat la temptació de mirar-m’ho 
des de fora, de ser independent i d’elaborar 
els meus articles, les meves discussions, les 
meves entrevistes, les meves polèmiques, i 
de no comprometre’m, de no cremar-me.

—L’has practicat alguna temporada, aquest 
comportament?
—Sí. Mira, la meva història política (vista 
molt per sobre) és aquesta: Quan era estu�
diant a la universitat, em vaig fer d’un 
grup polític que es deia UP, i que després 
va desaparèixer. L'any 1968, quan vaig aca�
bar la carrera, em vaig afiliar al PSUC. Per 
raons particulars —que algun dia m'agra�
daria d’escriure—, al cap d’un any i mig 
en vaig sortir. Quan el govern de Madrid 
va decretar la llei antiterrorista (1974), vaig 
tornar-hi. Perquè crec en el valor del grup 
per a transformar la realitat, sempre he 
viscut en aquesta mena d'escissió interior 
d’intentar conjugar totes dues coses: Cata�
lunya i la classe obrera. Per a mi el partit 
no és més que un mitjà de transformació 
col·lectiva. No és un fi. Lluito molt contra 
l’alienació política, que també pot existir.
—Dintre o fora del partit?
—Els alienats polítics cada vegada prolife�
ren més a tot arreu.

—I l’altre pol d’atenció que t’ha interessat 
del periodisme, la qüestió de la dona?
—Darrerament, cada vegada em preocupa 
més. Durant força temps, creia que escri�
vint, demostrant que podia fer la mateixa 
feina que un home, ja era feminista. Ara 
penso que no. Les dones que en certa ma�
nera som privilegiades hem d’ajudar a re�
soldre els conflictes teòrics i pràctics que 
viuen les dones que volen alliberar-se, so�
bretot les poc preparades i que no estan 
capacitades ni promocionades professional�
ment per a fer feines. Penso que hi ha 
molts homes que no han analitzat fins a 
quin punt el sistema neocapitalista degra�
dant condiciona la imatge cultural de l'ho- 
me. Vull dir que hi ha molts homes que
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«Durant força temps, creia que escrivint, demostrant que podia fer la mateixa feina que un home, 
ja era feminista. Ara penso que no».

ENCICLOPÈDIA 
CATALANA 
pregunta:
La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin al més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l’escassetat de bibliografia en 
molts d’aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d’aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d’una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l'ajut que ja lia rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d’ara el que espera continuar rebent. 
Envieu les respostes a: 
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.‘ 
Barcelona-9.
1. Quin any i a quin lloc nasqué 
el geògraf i historiador Gonçal de 
Reparaz i Ruiz, fill de Gonzalo de Re- 
paraz?
2. Quin any i a quin lloc nasqué 
Gonçal de Reparaz, nét de Gonzalo 
de Reparaz? Quin és el seu segon 
cognom?
3. Quin any i a quin lloc morí el 
fotògraf Francesc Serra i Dimas?
4. Quin és el segon cognom de l’es-
cultor neoclàssic Antoni Solé? (Bar-
celona, 1787-Roma, 1861).
5. Quin any i a quin lloc morí el 
dibuixant Josep Simont i Guillén? 

poden pensar que no són masclistes, però, 
en canvi, no s'adonen que la lluita per 
l’alliberament de la dona, i el feminisme, 
no solament comporten la recerca de la 
identitat de la dona, per veure què vol 
dir ser dona, despullada dels models cultu�
rals i històrics imposats, sinó que, a més, 
posen en crisi la figura de l’home. Ho dic 
perquè, als homes, se’ls ha obligat a fer el 
paper de «mascle». A l’home, de petit, li 
han escapçat el món de les emocions, 
li han escapçat el món de l'afecte. Com més 
les dones busquem la nostra identitat, 
més sofrirà ell la crisi d’una imatge for�
çada. D’altra banda, el periodisme ha supo�
sat per a mi, bàsicament, guanyar-me la 
vida. Amb força problemes, però és així. 
El que passa és que el periodisme que he 
fet jo és poc rendable. No he estat- en cap 
plantilla, no tinc cap mena d’assegurança, 
ni de contracte. Treballo a preu fet. Per 
tant, si no se’m publica una cosa, no gua�
nyo ni una pela.
A la Montserrat, ara l'han vetada els de la 
televisió. Hi havia de fer una sèrie de pro�
grames que, si més no econòmicament, li 
convenia. Ja n’havia gravats dos. Una ordre 
arbitrària l'ha escombrada, sense cap ex�
plicació. És així la vida.

—Per acabar, digues breument què opines 
de cadascuna de les teves novel·les.
—Mira, Molta roba i poc sabó crec que va 
ser una vomitada de tota la repressió que 
duia a sobre. Jo sempre he tingut molt 
mala llet. En aquest llibre em devia sortir 
tot. Em preocupen les coses irremeiables: 
la gent que s’han mort sense realitzar-se; 
l’exili, també és una de les coses que em 
fan revoltar.
—I Ramona, adéu?
—Hi ha un plantejament per lligar amb la 
pròpia tradició narrativa, i s’hi pot notar 
el començament de la creació d’un estil. 
Tot això, d’una manera molt irracional. 
Ara que ho dic, sembla que ho hagi pensat 

molt i que hagi dit: «Ara vaig a crear un 
estil.» No és ben bé així. Ara: mentre es�
crivia, als moments dels quals el romanti�
cisme n’ha dit inspiració —jo no sé què en 
diré, però puc dir que em trobava en un 
estat d’exaltació—, estava convençuda que 
quan una plana em sortia bé era perquè, 
en certa manera, estava creant el meu estil. 
Veus?, a El temps de les cireres, la darrera 
novel·la, això m’ha preocupat molt i no he 
aconseguit la pròpia veu, allò que fa que 
una pàgina sigui identificable al primer cop 
d’ull. Em sembla que, si continuo escrivint 
tan poc, no ho aconseguiré mai. Faig massa 
periodisme i tinc massa preocupacions ex- 
traliteràries. Haig de solucionar el proble�
ma. És el que ens passa a tots.
—I a tu, potser més.

—Sí, jo el pateixo molt, però...
—Doncs alerta, eh?
—Em freno bastant, em freno bastant...; 
de vegades m’hi sento involucrada, perquè, 
cn aquest país, contínuament hem d’estar 
salvant la història. M'agradaria que la his�
tòria anés normalment...

—I no es podria salvar d’una altra manera? 
Posem per cas: fent cadascú el que sàpiga 
i vulgui.
—Sí, segurament que sí. Aquesta és una 
qüestió que ara estic pensant bastant. Però 
hi ha moments i circumstàncies en què la 
història et demana que hi facis més que 
no desitges. I no tens cap més remei 
que fer-ho. A mi, cada vegada m’agradaria 
més retreure’m de la vida pública...
—Com es menja, això, si ara et presentes 
com a candidat pel PSUC a les eleccions? 
—D'aquí ve tot. D’aquí pateix la criatura. 
El problema, el veig molt clar: l’escriptor 
ha d’escriure i el pintor ha de pintar. Això 
no obstant, cadascú té dret de tenir unes 
idees i una actitud cívica, i és a la persona, 
a l’ésser cívic a qui se li han de demanar 
responsabilitats, però mai a l’escriptor, so�
bretot a la seva obra. D’altra banda, si 
pertanys a un grup, saps que el teu com�
promís cívic ultrapassa els límits de la teva 
pròpia obra. La història del nostre país 
sempre està en edat provisional i, això, 
crec que ho hem d’assumir. Si a mi no 
m'agrada gens aquest món que ha institu�
cionalitzat la injustícia, la repressió, la per�
secució, si no m’agrada, i ho dic, i ho es�
cric, quin dret tinc a evadir-me’n quan em 
demanen que actuï en conseqüència? Ara 
bé, repeteixo, el compromís amb la meva 
obra literària és estrictament personal. 
De tota manera, encara no he acceptat de�
finitivament de ser candidat pel meu par�
tit. Quan surti El temps de les cireres, 
suposo que hi haurà gent que s'emportarà 
una gran sorpresa, en aquest sentit. No és 
gens política. És una novel·la a la qual sur�
ten els temes que m'obsessionen, les pre�
ocupacions (com a mínim actuals) que em 
penso que fa temps que arrossego: l’enve- 
lliment, el pas del temps, el desconcert vis�
cut per una dona i per un home davant 
el nostre país, la mort...

—Qui són, aquest home i aquesta dona?

—Pare i filla. És el fet d’un home que ha 
estat botxí durant un temps i s’ha conver�
tit en víctima del seu propi sistema.

La Montserrat vol i dol, o, millor, vol i vol, 
i no es resigna a perdre res del que sospita 
que li correspon. — FRANCESC CASTELLS.

Fotos: Pilar Aymerich.
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