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HOMENATGE A MONTSERRAT ROIG 

27 d’abril de 2017 

Lectures escollides a partir de l’obra narrativa, d’assaig i articles en premsa de la 
Montserrat Roig. 

 

A la mamà, al començament, no li va agradar que em casés amb en Joan, deia que 
era un pelat i un poca-solta i que no havia llegit mai un llibre, però després va callar 
quan va veure que se sabia guanyar bé la vida. A les senyores de la colònia de 
Valldoreix les feia riure molt perquè tenia cara de gitano ric. Era molt atent amb 
tothom, sobretot amb els demes, i el primer dia que em va demanar per anar a 
passejar em va regalar un cactus.  

Ramona, adéu.  

 

Aquell hivern, la neu arribà d’hora a Leningrad. Els primers borrallons van caure el 14 
d’octubre de 1941 i el 31 ja hi havia un gruix de deu centímetres. Els ciutadans per 
primera vegada no s’alegraven en veure el gebre a la matinada. A final de setembre 
s’havien exhaurit el carbó i el petroli del magatzems. En algunes zones, la temperatura 
arribà a quaranta graus sota zero. Grups de nois i noies van marxar als boscos del 
voltant per tallar la llenya dels arbres. Amb les mans enterques i els rostres congelats, 
s’enfrontaven al nevàs, al fred urent i a les bombes dels alemanys. Encara avui els 
cossos de molts d’ells jeuen enterrats en aquells boscos. Però no talaren ni un sol 
arbre dels parcs i jardins que creixen des que es fundà Leningrad. 

Sobre el setge a Leningrad a la II Guerra Mundial a L’Agulla daurada.. 

 

Saps, continuà la Natàlia, quan m'expliques la història del nostre passat recent, de tot 
allò que passà per culpa dels qui guanyaren la guerra, em costa de seguir-te. Però 
t'entenc el que vols dir quan veig tot això, i la Natàlia contemplava el que tenia al seu 
voltant, quan veig que la gent és desgraciada. Creus que això s'acabarà algun dia?, 
repetí. L'Emilio no contestà. A cau d'orella, li xiulà una cançó. Què xiules?, li preguntà 
ella. Una cançó. És d'un poeta de la Commune francesa. J.B. Clément, es deia. 
Aquest poeta volia que arribés el temps de les cireres.  

El temps de les cireres. 
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Aviat els esbarzers convertiren la terra en salvatge. Les males herbes engoliren els 
números. El vent hi bufà la seva mort. Els barracons del camp de refugiats es 
derruïren perquè vingueren maltempsades i vents rúfols. I les pluges. Els rostres 
farinosos dels fantasmes voltaven la Norma. Volia fugir-ne. Que no en quedés ni la 
memòria. Esborrar..., potser les paraules? La Norma pensava en el seu àngel, més 
tangible, més real dins del somni, desitjava besar-lo i ésser besada fins l'agonia. La 
Norma volia oblidar.  

- I les femelles dels salmons mai no s'equivoquen, ni d'indret ni de riu.  

- No s'equivoquen mai, mare? 

- Mai.  

- I els salmons que queden pel camí, els que han xocat contra les roques? 

- Els seus cadàvers són arrossegats pel corrent i llançats de nou al mar.  

- Quina pena, aquests salmons.             

  El cant de la joventut. 

 

Mentre sentíem els discursos allargassats i eufòrics d’en Kostiurin, en Iuri Loman se 
m’acostà i demanà a l’Al·la que el traduís. “Jo voldria dir-li –començà- que la feina més 
important a la Carretera de la Vida, la feren les dones. Jo hi vaig anar destinat per a 
netejar els trajectes de neu. Havia estat ferit a Púlkovo i m’havia quedat molt dèbil. Els 
homes no suportaven les baixes temperatures i la fam. S’apagaven com candeles. I és 
que no solament lluitaven contra els alemanys, sinó contra crueltat de la naturalesa. I 
és així com aviat arribaren brigades de noies joveníssimes, tan tendres que semblaven 
sortides de l’escola primària. Les recordo vestides de blanc, amb les valinkis, confoses 
amb el gel. Quan els alemanys bombardejaven, no tenien on refugiar-se, quedaven 
aïllades i desprotegides en aquella immensa plana blanca. Caminaven sota el vent 
rúfol, ertes de fred, entre camions destruïts o incendiats, sempre a l’aiguat. 

Sobre el setge a Leningrad a la II Guerra Mundial a L’Agulla daurada. 

 

Durant uns mesos, l'avi pujava cada dia al terrat. Observava el dolor de la gent, les 
llargues corrues dels que fugien, la lenta espera dels que s'hi quedaven, la ciutat 
enrunada. Digué adéu als amics que se n'anaven i a l'antiga esplendor. Quan entraren 
els altres, no ho va voler veure. Va tancar tots els balcons que donaven al passeig de 
Gràcia i se n'anà a la cuina. L'Espardenya xuclava amb delit el mugró de la dida. Va 
mirar el nen i prengué una decisió. 

- Per a tu -va fer- construiré un petit paradís. I totes les veus que hi sentiràs, et seran 
melodioses. 

La veu melodiosa. 
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Quan ens vam veure per primera vegada jo pensava que aviat hauria acabat. Però 
com més avanço, més m’adono que el camí s’allarga. Estic tan immergida en l’univers 
dels camps de concentració, que descobreixo que m’és impossible d’abstraure-me’n. 
Menjo, m’adormo amb vosaltres, allà... sento es crits dels SS, els cops, els lladrucs 
dels gossos... sento l’olor del podrimener, l’olor de la fumera que s’escapa dels forns 
crematoris... amb els ulls oberts, continuo vivint dins un malson sens fi. 

Carta a Arthur London. Presentació d’aquest autor del llibre Els catalans als camps 
nazis. 

 

I és que els ulls d'aiguamarina de la senyora Altafulla no delataven res, havien 
esdevingut terriblement dolços, amb el punt just de melangia en el seu paper de dama 
de les camèlies al segon acte de La Traviata, quan la feliç extraviada havia fugit amb 
l'home que estimava...  

L'òpera quotidiana.  

 

El silenci que han fet planar per damunt dels catalans, dels republicans, 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 retornàvem la paraula als qui 
l’havien de tenir quan els pertocava, nosaltres no la tindríem mai en la seva totalitat. 
Però hi ha silencis que són més feixucs que d’altres. Si damunt de la nostra Guerra 
Civil hi ha hagut una boira fictícia però densa, hi ha aspectes del nostre passat recent 
que semblen haver estat engolits per l’absurd, pel no-res. Aquest és el cas dels 
catalans antifeixistes que patiren la deportació als camps nazis. 

Els catalans als camps nazis. 

 

Escric una mica cansada de buscar sempre l'instant fugaç d'allò que passa, retratar la 
realitat precisa, externa. Com si els meus ulls fossin una càmera abocada sempre cap 
enfora. Tinc ganes d'explorar la meva pròpia cadència. 

L'hora violeta. 

 

Cuando entré, pues, al Institut Montserrat, lo primero que me sorprendió fue aquel 
jardín en plena ciudad. Hasta entonces la naturaleza era sólo la fugaz libertad de 
algunos veranos en el campo o la lánguida naturaleza “rosa” –tan alejada de los 
sentidos- que nos ofrecía la educación monjil. Era el jardín del Montserrat un jardín 
ancho, de formes desordenadas, quizás algo salvaje, desbordado por la vegetación, 
lleno de espacios misteriosos y de un bosque de pinos que bajaba en una suave 
pendiente. El jardín rodeaba una casa enorme, algo palaciega, con regustos de 
industrial pujante muy de principios de siglo, con una colosal escalera en el vestíbulo, 
una casa muy “señora” y sugerente donde debían de haber vivido personalidades tan 
tristes y evanescentes como los del Mirall trencat de la Rodoreda (...) En aquel bosque 
juré amistades eternas, escribí mis primeras cartas cursis y sentimentales y nos 
decíamos secretos: allí otra amiga “del alma” me contó de pe a pa cómo va eso de 
hacer niños (...) Allá, en aquel jardín, la idea de pecado se fue difuminando y ya no me 
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veía como una futura “perdida” –que era lo que me pronosticaban las monjas aunque 
quizás sí, que me haya perdido, pero por otros caminos- y lloraba leyendo versos de 
José Hierro, Blas de Otero y Miguel Hernández. A los míos no los descubrí hasta la 
segunda adolescencia: sobre todo a Espriu. 

“Un patio y un jardín”, Tele/eXpres, 9 de maig de 1975. 

 


