
L’última novel·la de Montserrat Roig S

He de confessar que l’última novel·la 
de la Montserrat Roig m’ha fet una 
gran impressió. Vaig acceptar de fer-ne 

la presentació amb molt de gust pel sol 
fet de ser una obra de l’escriptora que 
respecto i admiro, però així que em vaig 
posar a llegir-la em vaig adonar que 
entrava en un món narratiu complex i 
angoixant. Tots sabem que un dels 
temes que persisteixen en la narrativa 
de la Roig és la consciència de la 
desil·lusió o, si voleu, del desencant o, si 
voleu, de la frustració. La Roig forma 
part d’una generació que no ha volgut 
acceptar, ni resignada ni cínica, aques
ta experiència tan desagradable que 
podria tenir com a imatge viva el fet 
que et treguin la cadira quan vas a 
seure confiadament. Però en aquesta 

última novel·la, La veu melodiosa, la 
Roig transcendeix la seva experiència 
personal, fins i tot l’experiència col- 
lectiva de tota una generació, i acusa 
decididament tot un país, tot un poble, 
totes les generacions que l’han precedi
da en la immediatesa de la nostra 
tragèdia.

El personatge inventat, aquest es
trany individu educat per un avi ranco- 
rós que el manté al marge del franquis
me col·lectiu que domina en tots els 
àmbits culturals, esdevenia, a mesura 
que jo en feia la lectura, un mirall 
estrafet de la nostra generació. Aquest 
personatge, educat amb els versos d’Au- 
siàs March, amb les cançons populars, 
amb la literatura de pre-guerra, amb la 
ignorància deliberada de tot el que 

passava al carrer, érem nosaltres. Érem 
aquells pocs que en Pau Barceló, fotò
graf, anomenava «els trenta de sem
pre», que havíem decidit no integrar
nos en el gremi dels vencedors. Talment 
com el personatge de la Roig, érem una 
gent pintoresca, còmica, malforjada i 
lletja. No hi ha res més lleig que un 
vençut i no hi ha res més guapo que un 
vencedor, bo i guarnit d’uniforme, gene
rós, comprensiu...

La novel·la de la Montserrat Roig és 
amarga, però, més potser que en cap de 
les altres novel·les de l’escriptora, hi 
apunta una rara tendresa per alguna 
cosa que va més enllà de la fortuna 
quotidiana. Alguna cosa que guanya la 
partida, després del desconcert de tro- 
bar-se de cul a terra.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

Festa major a muntanya

Els pobles més petits i més amagats 
del Pirineu alt van escassos de 
població i tenen cases que els cauen 

fetes engrunes, però tot i així, quan 
arriba un dia determinat de l'estiu, no 
s’estan de celebrar la festa major. No és 
que els pagesos tinguin gaire humor de 
ballar a la plaça. Més aviat diria que no 
tenen humor per a res. Passa, però, que 
durant l’estiu aquests pobles i els prats 
que els envolten s’omplen d’estiuejants 
pujats de ciutat i, com els pagesos 
saben, els ciutadans són donats a la 
ballaruga i al soroll. Als ciutadans 
estiuejants, se’ls ha de mantenir con
tents. Deixen diners a la botiga, a l’amo 
del càmping i a la fonda i, per tant, s’ha 
de procurar de totes passades que en 
acabat les vacances tinguin desigs de 
tornar l’any que ve. Si no tornen pel 
paisatge, per la solitud o per l’aigua 
fresca del riu, que tornin pel ball del 
vespre i la cucanya de mitja tarda.

El dia de la festa, arriben al poble els 
membres d’un conjunt musical. Els 
músics han hagut de buscar en un mapa 
el nom del poble, s’han aturat diverses 
vegades per la carretera demanant el 
camí més curt que mena al lloc estrany 
que duen apuntat al full de ruta. Al 

migdia, fan proves de so en una plaça 
malgirbada i boteruda. Al vespre, quan 
el sol roda pel pic més alt, reben a cops 
de guitarra i de sintetitzador els es
tiuejants que per a ocasió tan assenya
lada han tret de la maleta els vestits que 
més els afavoreixen. Músiques amb lle
tra anglesa reboten per la vall, pugen 
pel riu i van a morir just al lloc on anys 
enrera anaven a perdre’s les batallades 
que desprenia el campanar de la parrò
quia. L’amo de la fonda ven refrescs a 
preu fet i no s’hi veu de content. Els 
estiuejants ballen, es fan petons, diuen 
que la música del conjunt és dolenta i 
escanyada, però ho perdonen tot: són a 
pagès, i a pagès, ja se sap. Algú, intoxi
cat per l’aire dels pins i macerat mo
mentàniament per l’acord dolç de la 
guitarra, arriba a afirmar que no li faria 
res abandonar la ciutat on circula estret 
i traslladar-se a viure tot l’any i per 
sempre al poble de pagès.

A mig ballar, la música s’interromp, i 
els balladors s’enretiren. Per la plaça 
passa un ramat de vaques que van a jóc. 
Les vaques fan anar el cap a dreta i 
esquerra, i amb aquelles parpelles pe- 
sants de mosques i pesants sobretot 
d’escepticisme miren la concurrència i 

els músics enfilats a l'empostissat. Se
ria fàcil, ara, llegir els ulls de les vaques 
i poder dir que aquests animals sense 
ànima i sense coneixement esbossen un 
mig somriure de mofa davant els es
tiuejants que durant quinze dies, per
què han trepitjat una mica d’herba i 
s'han posat una fulla de nom descone
gut a la boca, s’han pensat que ja 
coneixien els secrets de la natura. Però 
més val seguir els ulls de la pastora que 
guia el ramat. Anys enrera, aquesta 
noia podria haver inspirat una poesia 
d’amor muntanyenc i una pastoral sen
cera. Avui, la pastora, que mira els 
balladors amb uns ulls que només l’en
veja és capaç de dibuixar, tan sols pot 
inspirar una columneta periodística 
com ara aquesta que acabi dient que 
l’any que ve, mentre els estiuejants 
ballin a la plaça del poble escrostonat, 
ella serà a la terra baixa escatant-se per 
sempre la sentor de vaca, de pols i 
d’aïllament. Mentre els ciutadans es
tiuejants pugin cada estiu a muntanya, 
la comèdia humana és assegurada. Els 
drames rurals no baixaran teló fins que 
als pobles de pagès deixats de la mà 
dels homes i dels governs no hi quedi 
ningú.
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