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PORTADA • MONTSERRAT ROIG: EL LLARG RECORD

pilar aymerich

«“Pilar, fem algun reportatge, que 
tinc ganes de veure gent!”»

La fotògrafa Pilar Aymerich és un personatge fonamental per acostar-se a la trajectòria 
de Montserrat Roig. Amigues des de l’adolescència, Aymerich posà el segell gràfic a les 

entrevistes de premsa i als reportatges de l’escriptora. I és l’autora de moltes de les 
millors fotografies de Roig, imatges que captaven el que hi havia darrere del seu 

magnetisme i i la seva bellesa. En els moments més bons. I en els durs.

Entrevista de Xavier Aliaga

Josep Maria Benet i Jornet recorda que la 
primera vegada que va veure Montserrat 
Roig era l’any 1962, a l’Escola d’art dra-
màtic Adrià Gual. I vostè també hi era, a 

l’escenari.
—Sí. S’assajava la Primera història d’Esther, de 

Salvador Espriu. Llavors la Montserrat i jo sortí-
em, ens havien donat una frase. I estàvem amb 
aquella frase completament contentes, perquè 
llavors ella tenia setze anys i jo en tenia disset. 
És aleshores quan ens vam conèixer. Van ser uns 
tres anys a l’escola, vam fer amistat i després ella 
va anar a la universitat i jo vaig marxar a Londres. 
Allà vaig començar a fer fotografia. I en tornar 
vam començar a treballar juntes. La primera cosa 
que vam fer va ser un premi per a joves escriptors 
de Serra d’Or, amb una sèrie d’entrevistes a Josep 
Maria Benet i Jornet, Ovidi Montllor i Josep Lluís 
Marfany que va quedar finalista.

—Les entrevistes agraden i els proposen 
fer-ne més per a Serra d’Or. I després per a 
uns altres mitjans. Roig i Aymerich feren equip 
durant molts anys.

—En aquella sèrie per a Serra d’Or fou quan 
entrevistàrem la Rodoreda, el Joan Oliver, el Tís-
ner... Tota aquesta gent. Després férem entrevistes 
per a Destino, per a Triunfo... El periodisme en 
aquell moment, sempre ho ha estat, era anar a 
la bona de Déu, anar fent i anar venint. A ella li 

agradava el periodisme, era una persona molt 
preocupada pel seu entorn i pel que passava. De 
vegades, quan es tancava per acabar una novel·la, 
un mes o dos, després trucava: “Pilar, fem algun 
reportatge, que tinc ganes de veure gent!”.  

—Què és el que més la sorprenia de la mane-
ra d’entrevistar de Montserrat?

—Era com una encantadora de serps, embol-
callava els entrevistats i els feia dir coses que no 
havien dit mai. S’establia un corrent de confiança i 
simpatia que feia que l’entrevistat es confiés. Tam-
bé potser perquè confiaven en ella com a persona, 
perquè era molt honesta, no enganyava.

—Montserrat Roig escrutava els entrevistats 
a través de les preguntes. I vostè feia el mateix a 
través de la càmera. Feien un bon equip.

—Teníem la cosa aquella que havíem estat ac-
trius, totes dues, i s’establia un joc. Sempre hi ha-
via un joc amb el periodisme i el fotoperiodisme, 
amb l’entrevistat i el fotografiat. El joc és seduir a 
través de la càmera i també a través de l’escriptu-
ra. I llavors és quan surt una bona entrevista.

—A la biografia que s’ha publicat apareix 
una fotografia d’ambdues...

—Sí, al Palau de la Virreina. Per a una exposició 
de fotografies i textos d’entrevistes a personatges. 
Vam posar de títol “Només 49 personatges”, per-
què és quan ens van treure de la televisió perquè 
deien que ja no hi havia més personatges. I faltava 
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Espriu, faltava... La Montserrat tenia 
una llista impressionant. Però per a la 
televisió ja no hi havia més personatges a 
Catalunya.

—A la fotografia [mireu pàgina 61] 
fan cara d’emprenyades.

—Sí que és veritat [riures]. Ben empre-
nyades que estàvem!

—Recorda alguna entrevista especi-
alment, de les que va fer acompanyant 
la Montserrat Roig?

—Sempre hi ha anècdotes, a les entre-
vistes, però n’hi ha una que suposo que 
coneixes, perquè l’he contada moltes 
vegades, la de Josep Pla... 

—Sí, però conte-la.
—Va ser una entrevista que va costar 

bastant d’aconseguir. Hi va anar ella sola, 
perquè digueren que el Pla no volia fotos. 
Quan va acabar l’entrevista ella li va dir: 
“Senyor Pla, estic començant a escriure, 
quin consell em donaria”. Ell la va mirar 
de dalt a baix i li va dir: “Senyoreta, amb 
aquestes cames, no cal que escrigui”. 
Llavors, Montserrat em va dir: “Mira el 
que m’ha dit el Pla! I, a més a més, no 

vol fotos. Si vols anar al mas, tu mateixa”. 
Vaig pensar: doncs ho provo. Em vaig 
presentar al mas, a Palafrugell, i la maso-
vera que el cuidava em va dir: “Ai, nena, 
que porta els llibres? El senyor Pla l’està 
esperant”. I jo: “Sí, sí”. Llavors vaig pujar 
i vaig veure el Pla, que com a bon pagès 
li agradava vestir de diumenge, vestit 
d’estar per casa. Li vaig dir: “Senyor Pla, 
sóc una admiradora seva. Li podria fer 
una foto?”. “Sí, sí, maca”, em va respon-
dre. Portava una minifaldilla i li ho vaig 
demanar amb aquells ullets que tenia 
i ho vaig aconseguir. Hi ha una imatge 
molt coneguda, de Pla assegut en un 
balancí. En acabant, ell em preguntà on 
eren els llibres. Li vaig dir que marxava a 
buscar-los. I ja no vaig tornar mai més.

—La primera part de la història, 
allò de les cames, és molt coneguda. La 
segona potser no tant.

—Va ser la meva venjança! [riures].
—L’anecdotari d’aquells anys deu 

ser enorme.
—Sí, és clar. Com que hi havia tanta 

varietat de personatges... Per exemple, a 

la Mercè Rodoreda vaig aconseguir fer-li 
fotos parlant de gardènies. La Montserrat 
em va advertir que no volia fotografies, 
que no portés la càmera, però  evident-
ment, jo la portava. Jo cultivava gardèni-
es. I, en acabar l’entrevista, li vaig estar 
parlant a la Rodoreda. Li vaig preguntar 
si li podia fer fotos i llavors em va dir que 
sí. Li vaig fer unes fotos molt boniques. I 
al cap d’un any, quan tornà a Barcelona, 
li vaig poder fer més fotos. La càmera 
és com una agressió, aleshores has de 
dulcificar i tractar de no fer mal a la gent. 
Consisteix a fer que l’altre tingui la sufici-
ent confiança per deixar-se fotografiar.

—A banda de les entrevistes hi ha-
gué el treball que feren per a Catalans 
als camps de concentració. Què recor-
da d’aquella etapa?

—La investigació que va fer Montser-
rat Roig és com aquelles investigacions 
que són més fortes que els periodistes 
i ja no ho poden deixar. Va durar tres 
anys, es va quedar sense diners. L’An-
dreu Abelló li va signar un xec en blanc 
perquè pogués continuar... Va ser tota →
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una odissea, perquè a més Montserrat 
estava embarassada del seu fill Jordi, i 
ella va continuar al peu del canó. “Amb 
aquestes històries que em conten tan 
horroroses, no sé com em sortirà el fill”, 
deia. Gràcies a Montserrat vaig poder fer 
la fotografia que més m’estimo, aquella 
dels tres deportats escalonats [vegeu 
imatge d’aquesta pàgina]. Els vaig portar 
a una tàpia, els vaig dir que es posessin 
en filera, i llavors els va canviar la cara. 
D’aquella fotografia sols tinc un negatiu: 
quan ja tens la fotografia no cal fer patir 
més.

—Els ulls de la persona en primer 
terme revelen el patiment passat. És 
una imatge molt colpidora.

—Els torna tota la memòria. La 
Montserrat m’explicava que molts d’ells 
no podien dormir, les nits eren terribles, 
amb els malsons que tenien... Era gent 
molt tocada per la deportació. I tot això 
la Montserrat ho va patir durant tres 
anys. És una de les feines més impor-
tants que va fer.

—Sense dubte. En Montserrat Roig 
convivia el seu compromís polític i 
feminista amb una certa coqueteria. I 
allí era la màquina de Pilar Aymerich 
per arreplegar tota aquella bellesa i 
tota aquella expressivitat.  Perquè tenia 
les dues coses: era molt guapa i molt 
expressiva.

—Sí, exacte. I tant! I li agradava vestir-
se bé, era coqueta... Que això també con-
tribuïa a les entrevistes. Era una persona 
agradable, guapa, i tenia aquesta cosa de 
coqueteria femenina, en positiu.

—De capacitat de seducció.
—De seducció, sí. Era una seductora.
—A la biografia escrita per Betsabé 

Garcia es conta que quan li detecten el 
càncer li demana a vostè fer una sessió 
de fotos abans de començar el tracta-
ment. Com ho va viure això?

—Hi ha dues sessions de fotos. La 
penúltima, que va ser l’any 1990, que em 
va dir que estava malalta, que s’hauria 
de tallar el cabell i que no es fiava dels 
fotògrafs de premsa i volia sortir guapa. I li 
vaig fer una sessió de fotos, que són potser 

les que s’han vist més, amb ella asseguda 
en una cadira a l’inrevés, recolzada [vegeu 
la coberta d’aquest número d’EL TEMPS], 
aquella altra amb el barret... Les vaig 
fer amb tota la meva estima i tot el meu 
amor. I tot el coneixement que em dona la 
meva professió, perquè volia que estigués 
contenta. I l’última fou per a la coberta 
del Digues que m’estimes encara que sigui 
mentida, que ja estava prou malalta i tenia 
els cabells curts. Em va demanar que li fes 
fotos perquè estava molt prima. I li vaig fer 
una sessió en color.

—La foto de la cadira és sensacional. 
Té una mirada, malgrat la malaltia, de 
tirar endavant, positiva.

—Sí. I tant! Va afrontar la malaltia 
de manera positiva, dintre de tot, fent 
campanyes perquè les dones es fessin 
mamografies, que vigilessin... Va ser molt 
valenta, en aquell sentit.

—Imagine que vostè té una conne-
xió més forta amb el treball periodístic 
de Montserrat Roig. Però quina era la 

seua novel·la de ficció predilecta?
—Doncs, no et sabria dir. L’hora vio-

leta m’agrada. Rellegint-la, veus que és 
també una gran cronista d’una època, de 
la gent que tenia al voltant. És la manera 
que tenia d’escriure que et fa entrar en 
aquell món. I això d’anar endarrere i 
endavant per explicar la història de les 
dones i els personatges. Marta Pessarro-
dona comentava que Òpera quotidiana 
era una gran novel·la.

—L’altre dia hi hagué un homenat-
ge a Montserrat Roig en el Col·legi de 
Periodistes. Pensa que aquests recor-
datoris la connectaran amb les noves 
generacions que no la van conèixer?

—Home, espero que sí, perquè la gent 
tampoc no llegeix massa. Però és una 
bona oportunitat, bàsicament per als 
joves. Però jo et diria que sobretot noies 
que estan a la universitat de tant en tant 
em truquen: “Escolta, podries venir a 
parlar de la Montserrat, tu que la vas 
conèixer?”.

—No s’ha acabat mai de perdre 
l’interès per Montserrat Roig.

—Sempre hi ha hagut un interès 
soterrat, perquè ens oblidem de tot, però 
espero que ara hi hagi un revifament. 
Sobretot si es reediten els seus llibres, 
perquè clar, allò increïble per a mi és que 
en fer-se 70 anys de la II Guerra Mundial 
es publicaven gran quantitat de llibres 
però buscaves Els catalans als camps 
nazis i no el trobaves. No ho entens de 
vegades, crec que les editorials s’haurien 
d’espavilar una mica. •

«Montserrat va 
afrontar la malaltia de 

manera positiva, fent 
campanyes perquè les 

dones es fessin 
mamografies»
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La mítica fotografía que Pilar Aymerich va fer per a un 
reportatge de Montserrat Roig sobre els deportats catalans 

als camps de concentració. 
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