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Montserrat Roig: una veu 

Montserrat Roig va ser una escriptora que va néixer el 13 de juny de 1946. Des de 
fora, s’intenta veure en ella alguna cosa així com diverses persones integrades en una 
quan, en realitat, es tracta d’una única persona amb una sola professió: escriure. 

La seva fita va ser arribar a ser una escriptora reconeguda en el cànon literari català. 
Ella volia arribar a ocupar el lloc que ocupava -quan ella era jove encara- Mercè 
Rodoreda. I ho va aconseguir. 

Filla d’escriptors, més o menys reconeguts, més o menys reeixits en el sentit 
d’acomplir el camí complet que requereix la feina d’escriptor –penso en la seva mare, 
Albina Francitorra-, la cultura era per a ella un fet natural, amniòtic. Per la influència del 
seu pare, que dirigia l’organització que coordinava el teatre amateur de Catalunya amb 
el nom de FESTA -i també per voler emular la seva germana favorita, la Glòria Roig- la 
seva primera decisió professional va ser dedicar-se al teatre. Tanmateix, ja va ser 
llavors, mentre estudiava a la EADAG, que començà a ballar-li pel cap la idea de ser 
escriptora. Ella volia actuar, li agradava molt ser el centre d’atenció des que era ben 
petita, però també volia escriure’n, de teatre. Només perquè tingueu una referència 
temporal, ara mateix estic parlant dels anys que van des del 1962 fins al 1968. El 1962 
va endegar els seus estudis teatrals, i el 1963 també començaren els anys 
universitaris, a la facultat de filosofia i lletres. Ambdues aventures van donar-se per 
acabades el mateix 1968. 

Però, abans de continuar, m’agradaria explicar què vol dir voler dedicar-se a escriure. 
Per a tot escriptor, escriure vol dir dues coses fonamentals: aconseguir una veu pròpia 
i construir-se un estil original. Sobre què escriure? si fer ficció o no-ficció? això són 
qüestions que són secundàries per a l’escriptor, perquè el primer que ha de fer és 
arribar a trobar la manera de com dir les coses. És a dir, no es tracta del què, sinó del 
com. En aquests anys, doncs, dels quals ara estem parlant, la dècada dels seixanta, 
trobem una Montserrat que lluita i treballa per forjar-se un estil propi que li serveixi per 
narrar el món que l’envolta. Són anys de camins que es bifurquen, de cruïlles i preses 
de decisions que la durien a ser la Montserrat Roig que avui tots coneixem. En primer 
lloc, li caldrà decidir-se per escollir la seva veu. I no era una tasca senzilla, 
especialment perquè parlem d’una comunitat bilingüe que, en els anys del franquisme, 
es trobava sotmesa a una infame situació de diglòssia. Montserrat Roig volia, en 
principi, escriure en castellà. Pensem que és el moment del boom de la novel·la 
hispanoamericana i que ella estudiava l’especialitat de filologia espanyola. Però les 
coses no eren tan senzilles com això. Perquè, aviat, després d’aquesta decisió, 
trobaria que el seu camí tornava a bifurcar-se. Escriure novel·la, que era el que ella 
volia, li exigia –i exigeix- una feina introspectiva en la qual, cal pensar, el castellà no li 
servia com a eina. Cal assenyalar el mestratge del professor Joaquim Molas i el seu 
seminari de literatura catalana que li va donar les claus en el sentit en què li va donar a 
entendre que, per a escriure ficció, necessitava conèixer les seves arrels, dit d’una 
altra manera, la seva tradició literària. En una paraula: la seva cultura, amb tota 
l’amplitud que aquest concepte implica. Durant una entrevista que li van fer el 1971, 
després que se li havia concedit el premi Víctor Català pel seu conjunt de relats, Molta 
roba i poc sabó…i tan néta que la volen, va dir que escrivia la ficció en català perquè li 
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semblava que fer parlar en castellà a una venedora de la Boqueria era, simplement, 
una mentida podrida.  

Tanmateix, això no vol dir que no hagués assolit l’excel·lència en l’ús de la llengua 
castellana. Ara bé, la llengua castellana se li va acabar convertint –fruit d’aquestes 
bifurcacions- en una eina que li permetria de guanyar-se la vida fent allò que ella volia, 
allò que li havia costat anys i panys: escriure. Però no novel·la, sinó fent periodisme. 
És clar que també va començar fent periodisme en català. De fet, seria un concurs 
convocat per la revista Serra d’or el que li obriria les portes en aquest àmbit 
professional, quan ella i la seva amiga de la EADAG -que tot just tornava de París i 
que havia decidit dedicar-se a la fotografia- guanyaven el segon premi amb el 
reportatge Altres veus en els nostres àmbits.  

Absolutament determinada a guanyar-se la vida amb allò que tanta feina, hores i suors 
li havia costat, amb el seu estil literari, refusà la idea de convertir-se en un escriptor de 
diumenge per la tarda, i així va decidir que el periodisme seria la seva font d’ingressos, 
en català o castellà, perquè la qüestió última només era una: escriure. 

Ara bé, escriptora de mena, la ficció sempre va ser per a ella l’últim objectiu. Tot ho 
orientava cap a la creació. Com ella mateixa afirmaria, les entrevistes –per les quals 
arribaria a fer-se tan coneguda a finals de la dècada dels setanta, des del seu 
programa Personatges- eren una forma d’entendre la naturalesa humana que després 
aprofitava per construir això mateix: els seus personatges –malgrat el títol del 
programa no el va posar ella-. Sembla que en l’imaginari col·lectiu han quedat aquelles 
preguntes que sovint escandalitzaven –com quan va preguntar a l’abat Escarré si creia 
en Déu-, una pregunta del tot lícita i que, al cap i a la fi, ha estat fins i tot sovint temes 
de novel·les clàssiques, el misteri del dubte existencial en les persones que dediquen 
la seva vida al culte de la divinitat.  Eren preguntes que articulava posant en escena 
tota la seva teatralitat apresa durant els anys de l’EADAG. Va construir així un nou 
personatge mediàtic, un personatge que es deia i es va fer conegut amb el nom de 
Montserrat Roig, el que ens queda a la memòria. 

Però, és clar. Un es pot preguntar, però, i la fantasia? Escriure ficció no és una qüestió 
de posar-se a imaginar coses? Per què tanta investigació humana? Per què és tan 
important parlar d’una venedora de la Boqueria? Podria ser la venedora d’un mercat 
imaginari? La pregunta és ben lícita i té una resposta senzilla: per l’estètica. L’obra de 
Montserrat Roig, sobretot pel que fa a les novel·les dels anys setanta i els primers 
vuitanta, segueix l’estètica del Realisme. La tendència literària de moda durant aquells 
anys. Claus autobiogràfiques passades pel filtre de la ficció, això vol dir, esbiaixades 
per tal de donar consistència a l’univers tancat d’una novel·la. Espais quotidians que 
hom no sol mirar o no reconeix del tot fins que els llegeix en algun lloc, un temps 
present que cal fer etern amb tot un joc imaginari de tècniques, que traspassen els 
comportaments dels personatges de la narració, jugant amb la consciència i la 
inconsciència dels seus actes, personatges que ens fan pensar en persones que 
podríem haver conegut, però que mai no van ser ben bé així. És a dir, l’estil literari de 
Montserrat va anar creixent i desenvolupant-se forjant-se amb la pràctica de 
l’escriptura periodística, que tantes hores i tan de temps li prenien a la creació. Dubto 
que hi hagi algú que, en havent llegit Els catalans als camps nazis, no hagi tingut 
malsons. La vivesa amb què les escenes de la més absoluta crueltat assalten la nostra 
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imaginació no és res més que el producte de totes aquelles hores de treball que la van 
ocupar durant els seus anys de formació. No es tracta de res més, ni de res menys, 
que de la màgia d’un estil literari. 

Aquesta vivesa juntament amb la denúncia de la crueltat, dels abusos dels sistemes 
polítics sempre passatgers, però amb l’eterna opressió d’uns sobre els altres, la 
dialèctica marxista clàssica, constituiria el cor d’aquesta estètica que, en Montserrat 
Roig creixeria ensems la seva anàlisi de la realitat quan es tractava de fer periodisme.  

Opressió a la cultura i la llengua catalana, l’opressió a la classe obrera, l’opressió a 
l’immigrant del sud d’Espanya, l’opressió a les dones. El seu bagatge cultural i la 
voluntat d’entendre la situarien al capdavant del pensament del seu temps i va fer, de 
la protesta, la seva forma peculiar i pròpia d’expressió. Va voler escriure en català 
perquè li donava la gana i va trobar, en el PSUC, una manera d’encaixar en 
l’engranatge antifranquista i en la solidaritat dels oprimits. Va voler definir els contorns 
d’una nova Catalunya, real i justa, que fos capdavantera en la maduresa social, 
aquella que no discrimina per orígens, ni pells ni cognoms. I, perquè ella ho era, va fer 
un pas al davant quan va tocar alliberar-se del rol al qual el sexe la condemnava. 
Després de pensar-hi molt, he arribat a una conclusió ben simple: Montserrat Roig era, 
abans que res i primer de tot, una dona valenta.       

El seu amic, Josep Maria Benet i Jornet, deia d’ella que era una dona vulnerable, que li 
va tocar rebre’m moltes, i que em va tornar ben poques. Jo crec que aquesta és una 
bona definició per la valentia. Per què cal ser molt valent per posar-se en primera fila 
quan saps que les rebràs totes i que hi ha d’altres que et segueixen, la qual cosa 
impedeix fer de les coses públiques assumptes personals. Però potser per això era 
una dona que no callava, la veu de la “col·lectivitat”, com deia ella, potser era el que li 
donava força. 

Va saber ser líder sense arrogància. Un líder de veritat, per dir-ho ras i curt. Per 
explicar-vos algun episodi de tants que surten en la seva biografia, penso –i us en 
podria explicar unes quantes més- en el seu paper en la lluita per portar la democràcia 
a l’Ateneu Barcelonès.  

N’era membre des de gener del 1966. El 1975 –Franco encara no era mort- va entrar a 
formar-ne part de la Junta. Alguns dels seus membres demanaven que l’Ateneu tornés 
a ser un centre viu de cultura. Davant les protestes perquè les eleccions a la Junta 
fossin democràtiques, el president de l’entitat, Andreu Brugués va cedir tímidament, tot 
admetent que tres dels set nous membres que havien d’integrar-la fossin escollits 
entre els contestataris. Així, Josep M. Prim Serentill, Joan Alegret Llorens i Montserrat 
Roig van entrar a formar-ne part. La Montserrat es fregava les mans. Ja pensava en 
una pila d’activitats: endegar el PEN club literari, li demanà a Joan Fuster que la 
orientés per convidar a conferenciants, per presentar llibres, etc. Volia homenatjar 
Vicent Andrés Estellés, tot portant l’Ovidi Montllor perquè cantés els seus poemes… I 
així va anar. El 1976, l’Ateneu tornava a bullir. Però en Brugués, arribat el mes de 
març, va dir prou i va decidir anular les conferències pendents. Van ser tots tres, la 
Montserrat, en Josep M. Prim i en Joan Alegret els qui van decidir cridar l’opinió 
pública perquè pressionessin. Però els altres membres de la junta, encapçalats per 
Brugués, van reaccionar, i van emetre un document tot posant en dubte els avenços 
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que s’havien fet a l’Ateneu, acusant-los d’imprudents i d’anar contra l’apoliticisme que 
havia caracteritzat la institució durant anys. Van amenaçar amb sancions, van prohibir 
l’entrada als no-socis als actes i van censurar els membres de les seccions que havien 
convocat les assemblees. El mateix Prim, i també Solé i Barberà i Josep Benet van 
dimitir. Montserrat Roig no va dubtar a denunciar aquell fet des del diari que llavors era 
la seva tribuna habitual, el Tele/eXprés, en un dels articles que, per a mi, són dels 
millors que va escriure –i n’hi ha uns quants-.  

Feia així: “Lo han leído en la prensa: el presidente de la junta del Ateneu Barcelonès 
acaba de dar un minigolpe de estado en esta entidad. Hasta el momento, no he 
querido aprovechar mi tribuna en este periódico para hablar de mi visión del Ateneu 
Barcelonès. (…) Si ahora rompo mi voluntario silencio es porque en la junta celebrada 
el pasado día 15 de junio se me hizo callar, a mí y a otros directivos. Desde los 
funestos días del colegio de monjas, no había vuelto a escuchar palabras tan penosas 
como “castigos y puniciones” (…). Sentí cierta inquietud al ver de qué manera los 
sentimientos autoritarios se agarran al poder y niegan el diálogo y el debate quizás 
porque tienen miedo a perder, quizás porque la razón, o saber ejercerla, no es su 
fuerte. La moción (…) es discutible desde nuestro punto de vista (…), pero desde el 
punto de vista literario es francamente cómica. ¿Se va a meter cara a la pared a los 
socios impertinentes o, simplemente, tendrán que copiar cien veces “nunca más hare 
actos políticos en el Ateneu”? (…) Hoy, señor mío, todo es política y hacer apoliticismo 
es, de toda la vida, colaborar con determinadas formas y contenidos políticos. Hablar 
de Machado y de Hernández es tan política como hablar de Pemán. Hablar de Cambó 
lo es tanto como hablar de Layret.” 

Després d’escriure aquest article, la lluita encara va durar uns dies. I no va ser fins que 
van poder acusar el secretari, el senyor Manegat, d’haver exclòs voluntàriament 
informació de les actes, que van aconseguir la seva dimissió. Això va desencadenar 
un efecte dominó que va fer que Brugués es quedés tot sol defensant la prudència i 
l’apoliticisme. El sufragi universal s’acabaria implantant. 

Aquest tipus de lluita, el “anar a saco”, per dir-ho clar, era el periodisme de Montserrat 
Roig que no tenia por de les paraules, perquè les paraules eren les seves. Era el seu 
estil i el seu bagatge, la seva manera de transformar el món. I ho va aconseguir. 

Montserrat Roig era i és només una: l’escriptora. Amb tota l’extensa definició que 
aquesta paraula comporta. Com a escriptora, tanmateix, no se la coneixia arreu de la 
mateixa manera. A Catalunya i a Espanya en general, malgrat ser novel·lista –i 
novel·lista d’èxit- va passar a ser més coneguda com a periodista. Tanmateix, a 
l’estranger, Montserrat Roig va arribar a ser reconeguda com a novel·lista. Les seves 
obres literàries van ser traduïdes a moltes llengües ja des de finals de la dècada dels 
setanta: al rus, al romanès, a l’hongarès, al grec, a l’holandès, al portuguès, al francès 
i fins i tot a l’alemany. Un mercat difícil ja per se, que ja llavors era nucli de la literatura 
europea.  

I això, només, pel que fa a les seves novel·les. Els seus contes van ser també traduïts 
a l’anglès i va fer una tímida entrada, a principis dels anys 80, fins i tot al mercat 
anglosaxó, que és, com tots sabeu, la meca per a tot escriptor. I això té una explicació 
ben simple. Perquè Montserrat Roig no s’estava quieta, va viatjar arreu, sempre va 
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tenir clar que la projecció internacional, que conèixer el món, era un requisit essencial 
del bon escriptor. Per descomptat, que la publicació dels seus Catalans als camps 
nazis, va cridar l’atenció més enllà dels Pirineus. Fins al punt que el govern de 
Breznev, a la URSS, li demanaria de fer un llibre sobre la resistència del poble de 
Leningrad contra el setge nazi. Una aventura que donaria lloc al seu llibre Mi viaje al 
bloqueo i, més endavant, a L’agulla daurada.  

Va conèixer la URSS, la Rússia soviètica; i abans, havia conegut la Gran Bretanya, 
l’Imperi Britànic, l’Anglaterra feta de gent de tants llocs diferents, amb gent d’arreu, que 
en aquells anys aplastava amb ma ferma el nord d’Irlanda. Després, els EE.UU, el país 
egoista i purità que s’havia fundat sobre l’extermini i l’opressió dels seus pobles 
nadius. Va conèixer a fons els dos pols en què el món es dividia. I va saber entendre’ls 
i els va comparar. D’aquests països també en va fer periodisme, però també els va 
incloure en el seu món literari, en la seva novel·la, i en el seu assaig. Més coneguda 
com a periodista aquí, coneguda com a novel·lista allà, com sigui. Montserrat Roig va 
ser, és i ho serà sempre una escriptora catalana. 

Gràcies. 

Betsabé Garcia 

Autora de Amb uns altres ulls, biografia de la Montserrat Roig. 

 


