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Pòrtic
El passat 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es va fer
una lectura de passatges escollits de Montserrat Roig al primer pis del Claustre de Ciències de l’Edifici Històric de la
Universitat de Barcelona. S’havia de fer al pati que porta el
seu nom, però la pluja va impedir-ho. La lectura va ser a càrrec de quatre representants, quatre dones, de diversos col·lectius de la Universitat. A continuació, va ser el torn de l’Aula
Magna, on es va celebrar un acte acadèmic en què tres bones
coneixedores de l’obra de l’escriptora i periodista van glossar-
ne diversos aspectes. Hem recollit les seves intervencions en les
pàgines que segueixen, juntament amb una antologia dels seus
textos, reeditats per Edicions 62. Difícilment s’hauria trobat
un encaix més adequat que recordar Montserrat Roig, desapareguda abans d’hora, quan encara tenia tantes coses per dir, el
Dia de les Dones de l’any en què n’hauria fet setanta-cinc.
Darrerament, gràcies a un esforç editorial remarcable, s’estan posant a disposició de lectores i lectors alguns dels llibres
escrits per dones que, per desídia, per oblit, pel fet de ser dones, havien desaparegut de les llibreries. En un món tan implacable com el de l’edició, en què sovint costa trobar llibres
que no siguin de rabiosa actualitat, l’obra de les escriptores
té, també, el seu sostre de vidre. És, doncs, una magnífica notícia que puguem tornar a llegir bona part dels títols de Víctor
Català —l’escalenca Caterina Albert— al costat dels textos
de Cèlia Suñol o d’Aurora Bertrana, justament reivindicades,
o bé que l’obra de Mercè Rodoreda, fins i tot amb alguns
inèdits, circuli en noves edicions, per citar sols alguns dels
noms més destacats.
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S’han reeditat així mateix diversos llibres centrals de la producció de Montserrat Roig, després que durant molt de temps
només fossin localitzables, amb sort, en llibreries de vell. I se
n’anuncia algun altre. Malgrat tot, encara hi ha molta feina
per fer per recuperar i situar al lloc que els correspon, no sols
Montserrat Roig, sinó també moltes altres escriptores que, precisament per la seva condició de dones que escriuen, han passat molt més inadvertides del que la qualitat de les seves obres
mereixia. I aquest silenci s’ha degut, molt sovint, a la incomoditat que els seus textos provoquen en un sistema literari
—i no sols literari— dominat per homes que se senten amenaçats.
Montserrat Roig va posar en dubte, amb els seus llibres i
les seves actituds, al costat d’altres dones de la seva generació,
molts pressupòsits socials i de gènere que, fins llavors, amb
prou feines havien estat contestats. Els homes, llevat d’excepcions comptades, han anat sempre un pas més enrere. Roig
no es va limitar a oferir-ne una visió sincrònica, sinó que, alhora que qüestionava el paper de la dona en la societat, en la
parella o en la família, reivindicava des de les pàgines dels seus
llibres la memòria de les generacions de mares i àvies que l’havien precedit. Ho feia no sols per a les dones, sinó també per
als homes, igualment interpel·lats a l’hora de construir una
societat més justa i més igualitària. Confiem que la recuperació de la qual parlàvem contribueixi a consolidar i normalitzar
la presència dels llibres de Montserrat Roig, i de tantes altres
escriptores, a les lleixes de les llibreries i, sobretot, a les mans
dels lectors.
Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona

Montserrat Roig,
cridant a la vida
Anna Maria Villalonga

Amb motiu de l’homenatge a Montserrat Roig en el setanta-
cinquè aniversari del seu naixement i en una diada com el
8 de març, que tant té a veure amb el pensament i la militància
feminista de l’autora, aquesta aportació se centra en la seva
faceta com a escriptora i en la rellevància amb què va contribuir a les lletres catalanes de la segona meitat del segle xx.
Montserrat Roig i Fransitorra va néixer a Barcelona el
13 de juny de 1946 en el si d’una família burgesa liberal de la
dreta de l’Eixample especialment lletraferida. El seu pare,
Tomàs Roig i Llop, fou advocat i escriptor. La seva mare, Albina Fransitorra i Alenyà, que escrivia articles i estava fermament compromesa amb les causes feminista i independentista, va acabar estudiant filologia quan ja era una dona d’una
edat respectable. De la mateixa manera, les cinc germanes i
l’únic germà de Roig també demostraren una clara inclinació envers les lletres i la cultura. Aquest ambient familiar va
pesar molt en tots els aspectes de la vida i l’obra de Montserrat Roig, fet que podem apreciar àmpliament en les seves
novel·les.
Malgrat el convenciment que una anàlisi literària no ha
de pouar excessivament en qüestions biogràfiques, en aquest
cas les experiències vitals de l’autora tenen sovint un paper en
la seva literatura de ficció, on el món real s’imbrica amb el
literari per bastir un corpus d’alt nivell artístic i fidel contingut històric i social.
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De ben joveneta, l’autora ja apuntava maneres. Amb quinze anys, el 1961, ingressà a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual,
on va conèixer Maria Aurèlia Capmany, amb qui establí una
amistat que va durar sempre. A la Universitat de Barcelona va
estudiar Filosofia i Lletres. L’any 1968, amb vint-i-dos anys,
va obtenir la llicenciatura. Tot seguit va cursar el doctorat.
Tot resseguint la seva trajectòria, hom té la impressió que,
des del principi, Montserrat Roig va viure de pressa, com si
sabés que, per desgràcia, marxaria massa aviat. Es va casar als
vint anys amb l’arquitecte Albert Puigdomènech, amb qui va
tenir el seu primer fill, Roger. Se’n separà al cap de tres anys
i l’any 1972 inicià una relació amb el director de la revista
Treball, del PSUC, Joaquim Sempere, amb qui va tenir el seu
segon fill, Jordi, l’any 1975.
Des de ben jove va participar en els moviments estudiantils de protesta dels darrers anys del franquisme. Com a estudiant de la Universitat de Barcelona, va ser membre d’Universitat Popular, branca juvenil i estudiantil de l’organització
Força Socialista Federal. Més endavant, un cop acabada la
carrera, es va afiliar al PSUC. Participà activament, entre d’altres, en dos esdeveniments importants de la lluita contra la
dictadura. El primer, la Caputxinada, l’assemblea constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat
de Barcelona, el març de 1966. El segon, la tancada de doscents cinquanta intel·lectuals a l’Abadia de Montserrat, el desembre de 1970, en protesta contra el procés de Burgos. Sabem que l’èxit de participació i la repercussió pública de la
tancada propiciaren la creació de l’Assemblea Permanent d’In
tel·lectuals Catalans, plataforma dins la qual Roig participà
activament.
Mentre escrivia, Montserrat Roig va ser lectora de castellà a la Universitat de Bristol el curs 1972-1973. Diem mentre
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escrivia perquè l’any anterior, el 1971, ja havia guanyat el Premi Víctor Català amb el recull de narracions Molta roba i poc
sabó... i tan neta que la volen, i a partir d’aquell moment va
decidir dedicar-se professionalment a la literatura.
El 1972 continua el cicle inaugurat amb el recull que acabem de citar. El primer títol correspon a la novel·la Ramona,
adéu i es completa amb El temps de les cireres (Premi Sant
Jordi 1976) i L’hora violeta (1980), en què podríem concloure
que l’autora culmina la construcció del seu pensament feminista. D’alguna manera, tot el recorregut vital, polític, ideològic i de lluita antifranquista i feminista de Montserrat Roig
va agafant cos dins d’aquestes novel·les. Són el retrat de tres
generacions de dones (àvies, mares, filles, tietes) de les famílies Ventura-Claret i Miralpeix. Dones de la petita burgesia
de l’Eixample, que ella coneix molt bé, que viuen les seves
històries personals amb el rerefons dels moments clau de la
història del país, bàsicament des de finals del segle xix fins als
anys setanta del segle xx.
L’escriptura del cicle discorre en paral·lel amb a la resta de
tasques de Montserrat Roig, de manera que el seu significatiu
paper com a periodista (en relació amb el qual manifesta la
voluntat de fer un periodisme de recuperació de la memòria
històrica, feminista i culte) lliga perfectament amb el contingut de les novel·les. Unes novel·les que, amb un inequívoc caire autobiogràfic i de dissecció de la realitat, aprofundeixen des
de la ficció en la psicologia femenina, en les relacions humanes, en la deriva ideològica del país, en les tensions i les contradiccions personals i col·lectives. Els homes, molt presents
en les tres novel·les, acaben tenint-hi un paper que aboca les
dones a una lenta però inexorable conscienciació dels rols que
els han estat adjudicats al llarg del temps, dels tabús i les repressions al voltant de la seva sexualitat, del seu lloc en la so-
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cietat, de les relacions de poder. Les dones del cicle, majoritàriament, caminen a la recerca de la pròpia identitat. Les
novel·les estan estructurades a partir de profunds interrogants
i d’un plantejament dialèctic extraordinari: com poden tirar
endavant les dones enmig de la desolació d’un món que les
ha anorreat i les ha anul·lat de fets i pensaments? Per què sovint les dones són les seves pròpies enemigues, en especial a
causa de la dificultat de desfer-se de tot allò que han après? El
cicle reflexiona també, de manera potent, sobre l’acte creatiu,
sobre l’escriptura i l’art com a motors. Es tracta d’un reeixit
exercici metaliterari que, sobretot a L’hora violeta, planteja
una incertesa que les protagonistes s’han de respondre a elles
mateixes: és possible l’alliberament a través del conreu de la
literatura, de l’art en general? És cert que la cultura ens pot
salvar, com a dones però també com a éssers humans? Les no
vel·les palesen la dificultat de lluitar, gairebé des de zero i enmig de l’àrid desert intel·lectual i cultural del franquisme, per
un nou posicionament de vida. Però tal vegada podem aventurar que Roig sí que va respondre la pregunta. Fou ella qui
va pronunciar la frase «La cultura és l’opció política més revolucionària a llarg termini».
No pertoca aquí abordar la importància de la Montserrat
Roig periodista. Ja sabem que aconsegueix una gran popularitat amb les entrevistes que publica a les revistes Serra d’Or,
Oriflama, Jano i Destino, però sí que és inevitable que ens referim a la seva obra (d’enormíssim ressò) Els catalans als camps
nazis, de 1977, Premi Crítica Serra d’Or i document d’un valor excepcional.
Considerem que és inevitable parlar-ne perquè Els catalans als camps nazis té una presència important dins dels esdeveniments i el dibuix dels tipus humans que trobarem a la
part final de L’hora violeta, on l’autora introdueix relats sobre
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alguns dels supervivents dels camps de concentració que funcionen com a esperó de la protagonista en el camí de la consolidació de la pròpia identitat.
El mateix 1980, després de l’èxit d’Els catalans als camps
nazis, les edicions Progreso de Moscou li plantegen d’escriure
al voltant del setge nazi de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial. Fruit del viatge, l’estada de dos mesos a Rússia i
la recerca sobre el tema, sorgeix el 1985 L’agulla daurada, un
relat a mig camí de diversos gèneres (llibre de viatges, retrat
històric, assaig) que explica el setge, però no únicament aquest
fet. Es tracta d’una narració que sobrepassa el simple document i esdevé un testimoni valuosíssim, amarat d’un potent
segell personal. L’agulla daurada li va valdre el 1986 el Premi
Nacional de Literatura Catalana i és possiblement una de les
seves obres més conegudes i celebrades. L’obra consta de tres
parts: la primera és «Segon Rasputín» (és així com anomena
l’intèrpret del rus que ha de suportar), on Roig prova d’aproximar-se a l’ànima russa a partir sobretot de referents literaris
(ens parla de Dostoievski, de Puixkin...). En la segona part,
«Petersburg», aprofundeix en la coneixença de la ciutat i l’entorn. Un passeig extraordinari ple de descobriments. La tercera part es titula «Les criatures de l’infern» i és la culminació
del llibre, on l’autora contacta i s’identifica intensament amb
els supervivents del setge dels nazis a la ciutat.
L’activitat creativa de Montserrat Roig és frenètica. Paral·
lelament a aquestes publicacions, apareix el 1982, dos anys
després de L’hora violeta, la novel·la L’òpera quotidiana, protagonitzada encara parcialment per una dona de la família Miralpeix i que tanca definitivament la intervenció dels personatges del cicle. El text obre el camí a un conjunt de títols
que evolucionen formalment i temàtica cap a una nova etapa
narrativa dins del corpus de l’autora. De fet, a L’òpera quoti-
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diana ja topem amb una clara innovació: un llenguatge molt
directe, amarat d’oralitat. Els personatges canten àries operístiques en soledat per superar la seva insatisfacció vital.
Els títols que segueixen avancen en la línia iniciada per
L’òpera quotidiana. Parlem de la novel·la La veu melodiosa
(1987), un text molt proper al lector i amb un protagonista
inoblidable, l’Espardenya, que entronca amb tota la tradició
iniciàtica del jove (en aquest cas, amb un aspecte físic problemàtic) que descobreix el món després d’una infantesa closa
i excessivament protegida. I parlem també del recull de vuit
narracions intitulat El cant de la joventut (1989), carregat de
simbolisme, que ens aboca a la idea de la joventut perduda,
de la memòria i de l’oblit. En certs aspectes, temàticament els
relats del recull no es troben gaire allunyats del plantejament
de La veu melodiosa.
Neus Real destaca la presència i el protagonisme dels elements musicals en aquesta part de l’obra de Montserrat Roig.*
Els mateixos títols ens ho indiquen: L’òpera quotidiana, La
veu melodiosa, El cant de la joventut (òpera, veu, cant). El cert
és que la música, com tota manifestació artística, es troba molt
present en el conjunt de l’obra de l’autora, ja des del començament.
A la Kati li deia, veus, amb el silenci de la nit és quan sento
la música, com una música callada. Ella comprenia què volia
dir, jo, quan parlava del que volia descriure sense haver d’interpretar. Una música silenciosa, que em venia de dins i que
en paraules no ho sabia explicar. ¿Com sents la música?, preguntava la Kati. La sentia pertot arreu, però era en aquesta

* Real, Neus (2009). «Montserrat Roig». Visat, núm. 8.
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hora quan em venia de dins, com si totes les coses s’haguessin aturat, és l’hora en què el món semblava feliç, com si no
hi hagués guerra, ni la ciutat visqués esfereïda pels bombardeigs.*

En el mateix article citat anteriorment, Neus Real manifesta, tot fent esment de les tres novel·les amb títols musicals:
«Roig assoleix una primera maduresa literària que no deixa
d’insinuar el potencial que li queda per desplegar».
Malauradament, com sabem, no ho va poder fer.
La darrera de les publicacions de Montserrat Roig és l’assaig Digues que m’estimes encara que sigui mentida (1991), en
el qual s’ha considerat que l’autora formula la seva poètica
personal a tall de testament literari. En l’advertiment als lectors d’aquest assaig, Roig escriu que es tracta del resultat dels
apunts que havia anat prenent en llibretes disperses al llarg
dels anys i que tal vegada podien resultar ambigus o contradictoris. Com la carrera literària, en constant moviment, de
tota una vida.
Periodisme i narrativa a banda, Montserrat Roig també
va fer incursions en altres gèneres, com el teatre. El seu monòleg teatral Reivindicació de la senyora Clito Mestres es va estrenar al Romea el juny de 1991. També va escriure L’autèntica
història de Catalunya, il·lustrada per Cesc.
L’escriptora va morir de càncer de mama el 10 de novembre de 1991, als quaranta-cinc anys. La seva mort va commocionar el món de les lletres catalanes i encara a hores d’ara
resulta una absència dolorosa.

* Roig, Montserrat (1980). L’hora violeta. Barcelona: Edicions 62, p. 107
(El Cangur, 1993).

18

Anna Maria Villalonga

Evidentment, com succeeix sempre amb la mort prematura d’algú que es troba en plena activitat creativa, als receptors
ens queda el desig insatisfet de saber cap a on hauria evolucionat la seva escriptura. Sens dubte ens atreviríem a especular,
atès el seu esperit inquiet i gens immobilista, que hauria caminat cap als supòsits de la modernitat més estricta.

Una totterreny determinada
i disposada a fer de baula
Anna Ballbona

Parlar de Montserrat Roig és parlar d’un referent, amb tota la
força i la vibració de la idea de referent. Totes les generacions
de periodistes que hem vingut després d’ella hem volgut ser
Montserrat Roig. És una personalitat magnètica per compromís, per fermesa i per obra. És algú que sí que va ser capaç
d’enderrocar el mur, que es va fer respectar en l’àmbit periodístic i en el literari pels seus mèrits, que són molts.
Jo em centraré una mica més en el camp periodístic, però
sí que voldria deixar clar que la barreja de gèneres, la interrelació entre l’experiència i l’escriptura periodística amb la literària, és, en Roig, un aspecte cabdal, definitori. Viu amb naturalitat aquesta mescla i convivència de gèneres, de la mateixa
manera que així ho vivia la generació d’abans de la guerra,
a la qual tant va fer per difondre. Hi ha, aquí, un senyal de
modernitat viscut amb plena normalitat.
Els seus treballs periodístics van obrir via i molts treballs
que vindran després se’n faran deutors. Montserrat Roig és
una totterreny que recorre camins molt diferents del periodisme. A aquesta obra tenim molts camins per accedir-hi.
Dels llibres més destacats se n’han fet reedicions i, per tant, es
poden trobar a les llibreries. Una sort poc habitual en massa
casos. Els volums d’entrevistes han tingut una reedició recent
en forma d’antologia, amb selecció d’Albert Forns i Gemma
Ruiz, i per primera vegada, amb les imatges que va fer la fotògrafa i gran amiga seva Pilar Aymerich. També s’ha reeditat
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el volumàs monumental i fonamental d’Els catalans als camps
nazis.
El primer llibre que vaig llegir de Montserrat Roig va ser
la seva novel·la El temps de les cireres. És un bon exemple, a
través de la ficció, del lligam que constantment farà l’autora
entre la Barcelona d’abans de la guerra i la ciutat de la seva
generació, els canvis de costums, els anhels de la joventut, les
ganes d’alliberar-se de tot de lloses, aquest interrogar-se constantment, com una fura...
Hi ha, en Roig, una consciència de la tradició i la memòria
i del temps en els quals s’insereix, que li farà de motor en molts
dels seus treballs. Si parlem dels periodístics, podem pensar
en les entrevistes per a la televisió o escrites, entrevistes en profunditat tant a personalitats de la Catalunya d’abans de la
guerra com a d’altres que despuntaven en els anys seixanta
i setanta. Hi desfilen Mary Santpere, Neus Català, Maria
Aurèlia Capmany, Vicent Andrés Estellés, Mercè Rodoreda,
Joan Fuster, Avel·lí Artís-Gener, Josep Pla, Nèstor Luján...
Però també hi treuen el cap La Trinca, Núria Espert o Pau
Riba. Les entrevistes televisives es poden recuperar a l’arxiu
en línia de TVE a Catalunya. Sovint m’hi he entretingut i hi
ha autèntiques troballes. Recomano, per exemple, l’entrevista a Núria Espert, sorprenent, on s’aprecia com la Montserrat
Roig, d’una manera d’allò més elegant, va burxant el personatge de la diva que té al davant.
Són entrevistes en profunditat que la Roig es preparava a
consciència. En el cas de les escrites —a Serra d’Or, Destino,
Triunfo, Arreu—, tenen una llargada ara inimaginable, per
les estretors d’espai i de tota mena que passen els mitjans avui
dia. Aquesta és una pregunta incòmoda que ens planteja la
Roig: en un moment en què els mitjans sembla que han renunciat al gènere de l’entrevista en profunditat, llarga i pau-
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sada, per oferir píndoles i espectacle; en un moment en què
les col·laboracions periodístiques estan, en general, escandalosament mal pagades, seria possible desplegar el periodisme
que ella va exercir als anys setanta i vuitanta?
En relació amb aquesta pregunta, fa de bon llegir l’entrevista que va fer a Eugeni Xammar, publicada en forma de
reportatge a la revista Serra d’Or el febrer del 1972. Hi veiem,
de nou, l’interès per fer de pont entre la tradició republicana
i el present d’un país en reconstrucció, que maldava per evitar l’enterrament absolut de la seva memòria i la seva cultura.
S’hi va estar tota la tarda, xerra que xerraràs (són conegudes
les dots de garlaire seductor de Xammar). En el reportatge,
Montserrat Roig diu una cosa que evidencia aquesta consciència de qui té al davant i de voler-lo retratar bé:
Una feina que m’apassiona és regirar el país, escorcollar els
detalls aparentment banals, intentar de trobar, si és que existeix, alguna explicació que verifiqui el caos actual. I parlar
amb personatges com el senyor Xammar, endurits per tràngols inesborrables i avesats a un «retorn-no retorn» permanent, em fa entendre que els desastres no valen un sol preu i
que un país no consta solament d’una sola matèria, per molt
comprimit que sigui el conjunt, sinó que es tracta d’un magma moltes vegades inexpressiu.

I, més endavant, encara afirma:
I el senyor Xammar pertany a la generació educada dins les
normes noucentistes, mediterrànies i plàcidament cosmopolites. Encara que sospito que li pesa una forta experiència vital que lògicament el fa renegar de la fredor i el distanciament
de tots els classicismes.
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El súmmum del rescat del silenci i el dolor és Els catalans
als camps nazis, una obra que va permetre que per primera
vegada moltíssims testimonis parlessin de la seva experiència terrible als camps d’extermini nazis. Gent a qui mai ningú
no havia anat a preguntar què és el que havien hagut de passar. Ben al contrari, havien hagut de patir, també, la repressió
del silenci obligat. La idea mateixa, visionària i generosa, de
tirar endavant aquest projecte, d’assumir la proposta de Josep
Benet, amb uns mitjans que no són els d’ara, i tota la peripècia per reunir els testimonis i per trobar el finançament per
fer-lo possible, ja són, per si mateixes, tota una altra història.
Molts treballs posteriors tenen aquest llibre com a punt de
partida.
I, finalment, també voldria esmentar L’agulla daurada, el
seu llibre crònica de viatges, però també d’un episodi històric sobre l’URSS. De nou, fugint de la dèria per la compartimentació.
En definitiva, per què em sembla destacable, la Roig, com
a periodista?
Per la vivor de la llengua que utilitza, per l’enorme personalitat que posa en allò que fa: la seva mirada es fa visible no
per figurar, sinó per explicar millor allò que vol explicar. És
algú que va tenir la determinació per fer el que volia fer, i la
curiositat i el compromís cívic, com a intel·lectual, catalanista, feminista i d’esquerres. És algú que se sabia part d’una tradició i s’havia plantejat l’aportació que hi podia fer. I la seva
aportació cultural és molt destacable en una doble vessant: el
sentit divulgador, amb la confiança que el periodisme podia
i havia de tenir aquesta funció, i el convenciment que la cultura podia ser un element emancipador. Demostra una gran
formació cultural, una visió ampla de la societat i un agut sentit de reflexió i anàlisi amb tocs destacats de lucidesa i ironia.
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Tot això, al costat d’una facilitat per copsar un tarannà popular, menestral, i de connectar-hi, malgrat la seva extracció social, que era més elevada, ja que era filla de la petita burgesia
de la dreta de l’Eixample.
Aquest esperit juganer i crític és palpable als articles que
va escriure —amb tot el repte que significa l’article diari—
a l’Avui entre el 1990 i el 1991, i que va escriure fins al darrer
dia, abans de morir de càncer. El 1992 els va aplegar a Un
pensament de sal, un pessic de pebre (títol enormement poètic i viu, com molts dels seus títols; i llibre també reeditat).
N’he triat un parell de fragments que m’han semblat divertits, per com afronten certes complexitats femenines i feministes.
En l’article «La postguerra de les dones» hi fa aparèixer la
seva gran amiga i referent Maria Aurèlia Capmany:
La Maria Aurèlia Capmany m’ha dit més d’una vegada que
les dones de la nostra generació la sorpreníem: per un cantó,
arrasàvem tabús i ens expressàvem amb una llibertat per a
ella desconeguda i, per l’altre, érem més antigues que la seva
àvia. I té raó: nosaltres fugíem cap endavant i, alhora, havíem estat educades amb una moral que recollia tota la rancior decimonònica, religiosa, elaborada especialment per a
senyores temorenques, destinades al matrimoni si no havíem
tingut la immensa sort d’haver estat cridades per a Déu i fernos monges. És a dir, vam créixer sota la idea que el món,
i els homes, eren malvats. I que només la puresa, la incontaminació del món extern, ens salvaria (p. 231-232).

En un altre article, «Je suis un “macho”, hélas!», afirma
(per somriure encara una mica més):
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Les bones feministes, empeltades del darrer dels grans romanticismes, és a dir, de la utòpica reconciliació entre els sexes,
recomanem als homes que no els faci vergonya de plorar en
públic. I ho diem ara, fins i tot quan nosaltres mateixes n’estem perdent l’hàbit. Als Estats Units, on el calvinisme ha imposat evangèlicament una gran autorepressió sentimental,
moltes senyores s’apunten a cursets per aprendre de nou a
plorar en públic (p. 308-310).

Voldria acabar amb la meva Roig més personal. Vaig tenir
la sort d’entrevistar dues persones molt properes a ella: la seva
mare i la Pilar Aymerich. La Pilar em va explicar com havia
anat el famós comentari de Pla sobre les cames de la Roig:
el «Senyoreta, vostè, amb aquestes cames, no cal que escrigui». Com la Roig es va empipar i com la Pilar, coneixent la
flaca de Pla per «les cames de les senyores», hi va anar amb
una minifaldilla i, adduint que li duia uns paquets amb llibres, com aquell que no vol la cosa, li va demanar de fer-li
unes fotos.
A la mare, Albina Fransitorra, la vaig visitar al balneari
Prats de Caldes de Malavella, on la família estiuejava i on la
Montserrat Roig s’havia tancat a enllestir alguna de les seves
novel·les. L’Albina, que va arribar als cent anys i que quan la
vaig entrevistar, el 2012, els havia acabat de fer, em va rebre
fumant una cigarreta. Diu que en fumava un parell de paquets cada cinc dies. Havia estudiat Filologia Catalana i havia
fet classes de català de gran. De fet, és de gran que havia començat a fumar. I també durant uns anys va fer més o menys
de secretària de la seva filla escriptora. Ella va ser una de les
primeres dones que va estrenar el dret a vot, el 1933, juntament amb la seva mare, que va anar a votar amb l’angúnia
gairebé de cometre adulteri.
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Amb els records, l’humor i la lucidesa de la mare, de l’Albina, entenies, justament, d’on venia l’esperit de la Roig d’observar-ho tot, d’abastar i comprendre tot el segle xx. Un interès profund i altament benefactor per conèixer la tradició
i fer-la conèixer i, des d’aquí, propulsar-la i propulsar-se cap
al futur.

Montserrat Roig
i la història
Queralt Solé

Quan pensem en Montserrat Roig en relació amb la història,
la primera referència que ens ve a la ment és la seva monumental obra Els catalans als camps nazis. És un llibre impressionant i és la seva obra de referència en història i memòria,
però no l’única.
De fet, cal destacar que Montserrat Roig no només va contribuir a ampliar (i de quina manera!) els coneixements històrics, sinó que va participar en fets i situacions de la seva època que van ser moments històrics. En són exemples la seva
participació a la Caputxinada (1966) o a la tancada d’intel·
lectuals a Montserrat (1970), o la seva militància intermitent
al PSUC. Un compromís amb la realitat del moment que
també va ser intel·lectual i que va materialitzar-se amb la seva
implicació com a vocal de la Junta de l’Ateneu Barcelonès o
amb la seva participació a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Va ser una dona absolutament compromesa amb
el seu món i aquest compromís també significava recuperar
la memòria dels seus pares i avis, d’aquelles generacions que
tant havien aconseguit abans de la Guerra Civil i que amb la
derrota van perdre-ho tot violentament, i fins i tot van patir
la repressió respecte a la coneixença del propi passat, del tot
invisibilitzat.
Roig va ser una escriptora que va fer memòria i va fer història, malgrat ella mateixa, malgrat no pretendre fer-ne i malgrat que mai es va autodefinir com a historiadora. «La nostra
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tasca, la dels periodistes, dels escriptors, dels artistes, és esclarir
les zones fosques de la memòria col·lectiva dels nostres pobles»,
deia. Podia identificar-se amb tots aquests perfils professionals o creatius, però mai es va definir com a historiadora. Parlava i escrivia de «llibres-reportatges», i sempre ho va fer per
donar veu a aquells a qui els havia estat presa violentament
per la derrota de la guerra.
L’any 1976 publicà la biografia Rafael Vidiella, l’aventura
de la revolució. Vidiella havia participat en la fundació del
PSUC, havia lluitat a la guerra civil, s’havia exiliat i després
de voltar per mig món vivia aleshores a Budapest. I, com
sempre en els llibres on feia memòria, hi havia algun objectiu: en aquest cas, fer visible i present a la Catalunya en transició la figura d’un avi que havia estat un personatge important abans i al llarg de la guerra (quan també fou conseller de
la Generalitat en diversos departaments). Segurament volia
presentar un ancià republicà a l’esfera pública perquè es visualitzés un lligam evident amb el passat.
L’any 1982 publicà en castellà Mi viaje al bloqueo i el 1985,
L’agulla daurada. Ambdós relaten el setge a Leningrad durant
la Segona Guerra Mundial, però Roig l’explica amb una gràcia
excepcional, combinant la narració de fets històrics, la relació
amb el seu intèrpret, la suma de testimonis, referències culturals russes de segles passats i una descripció nítida del paisatge
de l’actual Petersburg. I no s’oblida d’esmentar la División
Azul, les tropes espanyoles que Franco va enviar a lluitar amb
les alemanyes i que van participar en el setge a la ciutat. Emetia així un missatge molt clar respecte a l’entesa entre el nazisme i el franquisme.
Però és clar que l’obra referencial de Montserrat Roig i la
seva relació amb la història és Els catalans als camps nazis, publicada el 1977. Després d’una investigació de tres anys, sense
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mitjans econòmics ni els mitjans tècnics que existeixen actualment, Roig va bastir un volum que va significar l’inici dels
estudis sobre l’afectació del nazisme al nostre país i, de fet, als
Països Catalans. I en aquest llibre també hi havia diversos objectius, tots ells reeixits. Per una banda, donar a conèixer la realitat desconeguda de l’existència de catalans deportats i morts.
Per l’altra, evidenciar que la dictadura franquista era un règim
molt proper al nazisme, que va utilitzar les polítiques repressives d’Alemanya durant la Segona Guerra Mundial i va abandonar els espanyols derrotats, a qui considerava apàtrides i, per
tant, sense responsabilitzar-se’n, cosa que els condemnava als
camps de concentració i extermini nazis. Alhora, donava veu a
tot de testimonis de supervivents als quals mai ningú fins aleshores havia preguntat res, els presentava davant la societat i els
atorgava el reconeixement que mereixien. I, finalment, deixava
molt clar en el pròleg que, malgrat la ingent tasca feta de recopilació de testimonis i dades, ella no es veia com a historiadora,
tot i que reptava el col·lectiu: «Em consideraria prou satisfeta
si algun historiador s’hi engresqués, després de la lectura, i en
fes el llibre decisiu des del punt de vista historiogràfic».
Com dèiem, Montserrat Roig va fer història malgrat no
pretendre-ho, tot i que els «llibres-reportatge» sempre els va
publicar, això sí, amb introduccions o pròlegs i amb annexos
documentals per tal de legitimar el que hi explicava. Van ser
uns llibres d’investigació periodística escrits literàriament que
es van fer quan encara no existia cap organisme que li pogués donar suport. El mateix Josep Benet, que la va animar a
treballar sobre els catalans als camps nazis, encara no era al
capdavant del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, que va ser creat l’any 1984.
Més de quaranta anys després de la publicació d’aquesta
obra cabdal, encara en som deutors. I encara s’està escrivint
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el «llibre definitiu» sobre els deportats dels Països Catalans,
malgrat els grans avenços fets tant en els estudis locals i nacionals per part dels historiadors, com en els instruments facilitats per les institucions. Montserrat Roig no era historiadora,
però indubtablement va fer història.

Montserrat Roig en el record
Antologia de textos
Selecció de Laura G. Ortensi

Molta roba i poc sabó...
i tan neta que la volen*
Tinc vint-i-quatre anys. Ara em fan la gara-gara, els uns, perquè acabo de guanyar un premi. Sic transit gloria mundi; encara no he publicat cap llibre.
Sóc de l’eixample de la nostra estimada ciutat. D’un barri de segona categoria, amb esglésies que es fan la competència dominical. D’un barri de senyores pones i de senyors que
posseeixen més seny que or. Vaig néixer el dia de sant Antoni,
el dels enamorats, en una casa amb pati al darrera. Un pati
ple de gats i de geranis. En una casa d’aquestes on no fa ni
fred ni calor; amb olor de sofregit, al celobert, i amb canonades de l’any de la picor, que s’esbotzen cada dos per tres. Vivíem voltats de famílies amb quartus, tristes, com cal. De la
guerra no en vaig tastar ni el pa negre. Només recordo les llarguíssimes aventures que vivia, inventades per mi, en què jo
era l’heroïna. Barrejava indistintament els dos fronts: tots dos
eren bons, tots dos eren dolents. No m’hi vaig morir ni una
sola vegada.
Vaig patir deu anys de monges, enmig de nenes boniques,
fines, delicades, folch-i-torrianes, dolçament esporuguides del
món, d’uniforme polidíssim i d’ànima sempre a punt per al
martiri. Ovejitas del Señor. Futurs gallimarsots morals de
la nostra enllaminadora classe mitjana. Perdoneu, l’educació
mongenca em castrà el meu possible sentit de l’humor.
* «Confessió pseudo-verídica d’una aprenent d’escriptora (1971)». Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 5-7. (1a ed.: Selecta, 1971.)
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De més petita que ara, me n’anava tot sovint a la plaça de
Tetuan. Me n’hi anava xino-xano. Allí imaginava tots els racons del món, totes les persones del món, totes les belleses del
món. Vaig ser feliç. I és que pensava que un dia me les camparia per sempre. Però ara, quan surto del niu, hi torno de pet.
Torno al born, com diu la dita.
Encara no fa massa temps, vaig anar a raure a aquella santa casa de marfantes que en diuen universitat. Entre crits i
aldarulls político-metafísics, vaig saber que el món era un immens bordell i la universitat (beneïda innocència!) el seu melic. Incapaç com em veia de transformar el món —per possibles tares fisiològiques o de classe, segons com t’ho miris—,
vaig decidir d’escriure’l. I és així com, de moment, em trobo
amb la dèria d’escriure qüentus i altres coses per l’estil. No sé
si escric per sobreviure o perquè tinc la maleïda mania de prendre’m el món més seriosament del que aquest es mereix.
Veus assenyades del país parlen de mi com una promesa.
Només els recomano calma i que em deixin fer. Escric en una
llengua a mig néixer i visc entre el caos i la solitud. Però no
paga la pena de clamar: d’altres que tenen els meus anys moren en terres més esqueixades. Només puc dir que des del meu
petit racó de món he vist que l’art és molt complex. Complex
com l’home. I per explicar l’home ens cal vorejar els límits
més arriscats de la imaginació. Crec, per tant, en la màgia, en
el somni, en l’univers més obscur del nostre pensament. Però
crec en totes aquestes coses perquè són necessàries a la raó.
I trobem en la raó, alguna vegada, la nostra supervivència.

Ramona, adéu*
Les cames ja no em feien mal, com si les varius s’haguessin
tornat rajolins de mel. Arribaven un munt d’ambulàncies, de
camions de l’exèrcit. Deixaven els ferits a terra i venien dos
homes i els recollien. Van portar una vella amb la cara desfeta i que gemegava en veu baixa. Vaig pensar, quina sort, la
mamà, que és a Siurana. El vellet dels ulls de ploviscó, que
m’havia dit que era de la FAI, no parava de xerrar. Ui, deia, si
en vam matar, de fejocistes! Com que no enteníem què eren.
Ens fèiem uns embolics, redimonis, entre ells i els altres. I em
va dir que també s’havia fet uns bons tips de cremar sants,
sants de tota mena, de les esglésies i de casa els rosegaltars. De
guix, de fusta, de tapisseria, sants coneguts i sants que no tenien cap anomenada. Escapularis, medalles, i estampetes brodades. Ara que, em va dir, vols que et digui una cosa? I em va
clavar els ulls com si em volgués perforar, que a mi ningú no
em toqui cap sant Antoni, el meu fill se’n deia, d’Antoni, que
ningú no me’l toqui perquè et juro que el deixo fregit per a
tota la vida. I sentia el seu alè que em cremava la pell, de tan
a prop que el tenia. I feia pudor de tabac mastegat, o d’esperit
de vi i tabac barrejats, una pudor forta, enganxosa. Com la
sang coagulada, clapes de sang sòlida, que quedava a les ferides dels morts i que ningú no netejava. I la cara de cuca fera
s’eixamplava i la veia plana, amb un turó al mig que era el nas
i dos llacs revoltats que eren els ulls, com si jo fos al cinema i
a primera fila.
* Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 161-163. (1a ed.: 1972.)
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Em va preguntar que quan m’havia casat, si havia estat
així que vaig plegar a les Salesianes o després, i jo li vaig dir
que no, que abans havia passat per la Cultura de la Dona. I va
repenjar el cap damunt de la rajola de València, com si estigués molt cansat, i que què hi feia, allí. I jo li vaig contestar
que apreníem molt poca cosa, allò que se’n diu el justet, per
anar tirant. I em va dir, t’agradava. I jo, psè, què vol que li
digui, ni sí ni no, fèiem el paperet de senyoretes de casa bona,
sense rendes però amb aspiracions. Que volíem resoldre la nostra vida amb un casament d’una certa dignitat i ens esgarrifava
quedar-nos per vestir sants. Però que jo tenia molt poca traça
per cosir i per brodar, punt de creu un dia, caladet a l’endemà, festonet, argolles brodades amb puntetes de fantasia, sanefes, aplicacions amb punt artístic, guarniments, potser el
dia que em tocava ortografia me’n sortia millor. Li vaig dir
que jo no havia estat mai una dona espavilada i que sort en
tenia de la mamà, que la mamà era una dona forta i que em
semblava que no havia plorat mai, ni quan es va morir el meu
pare. I ell em va preguntar que què en pensàvem, dels anarquistes, i jo em vaig tornar vermella com un grapat de cireres
i li vaig dir que la meva mare sempre havia sentit una secreta
simpatia per vostès, perquè creu que en realitat són uns romàntics i uns idealistes i diu que no és dolent això de voler
canviar una mica el món, que només li feia ràbia tot el que
passava amb la religió. I ell, però tu què en penses, i jo, que hi
ha coses d’aquesta guerra que no les acabo d’entendre, que
em semblen molt embolicades. I em vaig adonar que era la
primera vegada que parlava una estona així de llarga amb un
home com aquell i li ho vaig dir, i també que me’ls imaginava
més satànics, més diabòlics. I ell em va preguntar que què volia
dir amb allò de satànics i jo li vaig contestar que em feia l’efecte que eren com dimonis, molt esgarrifosos, capaços de fer
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mal a les persones innocents, però de seguida li vaig dir que
ell no en feia la cara, de dimoni. I es va posar a riure, com
dimonis nosaltres, quina gràcia, va dir.
I em vaig atabalar una mica i li vaig començar a explicar
un munt de coses de la meva família. Que si estava molt contenta que la mamà fos a Siurana, que si s’enyorava com una
beneita, que si tenia la mania de veure-ho tot abans de morir-
se, que si abans de la guerra tenia terres, però molt abans de
la guerra, i que les hi havien pres en uns embolics familiars,
que la meva mare era romàntica de mena i tot s’ho deixava
prendre, que no s’avenia amb el meu marit perquè eren molt
diferents, que hi havia coses d’en Joan que a la mamà no li
acabaven d’agradar, que s’havia enderiat que pel meu casament ell em regalés un llibre i que en Joan deia que allò dels
llibres eren qüestions de la gent gandula i passada de moda,
i que la mamà deia que el matrimoni no va bé si no hi ha
llibres pel mig, que és necessari que hi hagi intercanvi espiritual entre l’home i la dona, somiar junts, estimar-se davant
del món i no d’esquena al món.

El temps de les cireres*
Quan la Natàlia va tornar a Barcelona, va preferir anar al pis
de la tia Patrícia, que era a la Gran Via tocant a Bruc. El seu
germà Lluís, casat amb la Sílvia Claret des de feia divuit anys,
vivia a la part alta de la ciutat, en un dúplex del carrer Calvet,
prop de la Via Augusta. Tampoc no hi hauria anat, al pis del
seu germà, i no per la Sílvia, amb qui la unia, si més no, el gust
per la cuina, sinó per en Lluís. La Natàlia, que havia oblidat
moltes coses durant els dotze anys d’absència, no havia pogut
esborrar de la seva memòria el somriure mofeta d’en Lluís
quan la va haver de portar a corre-cuita dins del seu cotxe a
la clínica. La Natàlia era a frec d’agafar una septicèmia, si vols
cardar, fes-ho, però pensa les coses abans i usa el cervell, li
havia dit aleshores mentre ella es recargolava de dolors al baix
ventre.
A la Natàlia, l’aeroport li semblà més gran i més clar i amb
molt més de tràfec de com se l’havia imaginat. S’hi passejava
gent de tota mena, hi havia moviment, i els llums indicadors
assenyalaven entrades i sortides d’avions amb bastant de freqüència. Mentre esperava que el tapis roulant li portés la maleta i dues bosses, «magre equipatge», la Natàlia mirava distreta
les persones del seu voltant. L’home que li parlà dels grans
avantatges de la colònia Puig, «l’exportem arreu d’Europa, una
colònia catalana que ha fet la volta al món», s’havia col·locat,
per sort, a l’altre extrem. Les dues monges irlandeses miraven
de gairell, i s’esperaven ben juntes. La dona que duia els llavis
* Barcelona: Edicions 62, 2018, p. 17-19. (1a ed.: 1977.)

40

Montserrat Roig

de color vermell foc, com una maniquí dels anys cinquanta, mirava amb delit les vidrieres que sortien al vestíbul, «¿deu
buscar algú?», el senyor que llegia el New Statesmen, que fumava amb pipa i feia el posat d’un professor de l’Institut Britànic, comprovava la seva hora i la del rellotge de l’aeroport.
Per fi arribaren els equipatges i les formigues-passatgers enfilaren amb disciplina, i amb més o menys somnolència, cap
a les portes que sortien a fora. La Natàlia Miralpeix dubtà un
moment: podia agafar l’autobús de la Ibèria, que la deixaria a
la plaça d’Espanya, o un taxi. Li havien sobrat unes quantes,
poquíssimes, lliures esterlines, «pobre Jimmy, el seu capital», i les havia canviades a l’aeroport de Heathrow. Per sort, la
lliura cada vegada anava més alta i li feren bon canvi.
Va aixecar el braç i aturà un taxi. Es girà per donar una
darrera ullada a l’aeroport. Reconegué els trets màgics i suposadament infantils de Miró i va somriure, «ja sóc a casa».
Va pujar dalt del cotxe, «a la Gran Via cantonada Bruc, si us
plau». Pel mirall retrovisor veia els ulls color burell del taxista. Uns ulls que l’esguardaven de tant en tant, «no sé quina
pinta dec fer. ¿Tan estrany és una dona de gairebé quaranta
anys que viatja sola? Potser són els meus blue-jeans...». En Jimmy, que encara anava més esparracat que ella, li havia fet comprar els pantalons al mercat de Portobello. Si alguna cosa tens
de bonic és el cul, li havia dit, tens un cul de torero i aquests
pantalons, te’ls pots estrènyer, com més millor. El cel de Barcelona era d’aquell gris compacte, feixuc, que tenia sovint la
primavera barcelonina. Semblava que els núvols, tots d’una
peça, anessin davallant a poc a poc fins a tocar les vores dels
arbres. Era cel de mal de cap i de son. Una bona tempesta és
el que ens aniria bé, va dir el taxista mentre els seus ulls s’adreçaven a la Natàlia. La Natàlia només veia del taxista un clatell
baix i arronsat, un clatell que feia plecs fins a arreplegar-se al
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començament de l’esquena i, a través del mirall, justa la tira
del rostre que va del front a la part superior del nas. El paisatge era clivellat per cotxes en cementiris, colors grisos i amarronats, motors destrossats, cistelles metàl·liques de l’Hiper, fulles
brutes de pols, marges esllavissats, arbres moribunds i l’ermita
de Bellvitge engolida per enormes blocs en renglera. La Natàlia va mirar els xiprers de l’ermita, amarats de pols, i va pensar
en aquells dies de color groc en què hi anava amb el seu pare.
Els cotxes passaven veloços, gairebé a frec del taxi, «ja m’ho
han dit: veuràs com hi ha més diners». La Natàlia apujà el
vidre de la finestra.
Feia dos dies que havien matat en Puig Antich, i la Natàlia es deia, no sóc tan badoca com per a esperar que hi trobaré una aroma especial.

Els catalans als camps nazis*
A poc a poc, els nostres deportats han de deixar d’ésser homes.
Comencen a ésser menys que els animals, un número i prou,
comencen a ésser no res. La transformació no és gaire lenta.
El paisatge, l’escenari, els comparses, el vestuari, els sons, els
llums, el decorat, tot és a punt per a la seva metamorfosi.
A l’estació ja han trobat alguns dels personatges principals: els SS, abillats amb la calavera al casc i al coll de l’ame
ricana. Alguns duien una cinta negra, a la part inferior de la
màniga, on llegies, en lletres blanques: «Totenkopf», cap de
mort, calavera. Després vindrà el decorat: una fortalesa medieval, un mur a mig construir, una àguila immensa feta de
coure que donava a la plaça dels garatges de Mauthausen. Els
miradors per on passegen els SS, les torres de la immensa portalada, les metralletes que apunten els nouvinguts, les filferrades elèctriques que continuaven, a la banda esquerra, el mur
que s’acabava de sobte. Un cop passada la porta, els caminants
es trobaven en un gran espai despullat que acabava en rengleres de barraques en una banda i grans pavellons de xemeneies
a l’altra. L’Appellplatz era la plaça de les crides. Un dels escenaris més importants d’un camp de concentració nazi.
Als altres camps, si fa no fa, devien topar amb escenaris
semblants. Al comboi on anava l’E. G. els feren baixar a la nit,
despullats. Buchenwald era gèlid, situat al peu del Hars, altiplà alemany molt fred i tot cobert de neu; l’E. G. va veure com

* «Al camp, dia rera dia». Barcelona: Edicions 62, 2017, p. 223-225. (1a ed.:
1977.)
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el fred li gelava tot el cos i com molts dels seus companys quedaven glaçats allà mateix. Els feren córrer fins a l’entrada del
camp. En arribar-hi, els afaitaren amb la màquina i més d’un
va quedar tot ple de sang pels cops. «Anàvem tots plens de
merda», diu l’E. G., «i ens obligaren a ficar-nos en una mena
de safareig molt gran amb l’aigua geladíssima. I tot això entre
el brogit de les seves rialles i els nostres xiscles...»
Cada deportat va rebre la sotragada de la primera visió
del camp de manera diferent. Cada deportat té la seva història personal per a contar, segons el dia d’arribada, l’època que
passava la pròpia organització del camp, segons si era estiu o
hivern, de dia o de nit, segons si era un comboi nombrós o si
era un grup reduït. Però tots els deportats han servat un record urgent d’aquell primer dia en què s’encararen amb un
univers nou, amb un paisatge que, si l’haguessin vist al cinema, els hauria semblat del tot inversemblant. Un paisatge desolat, molt de fred o una calor irresistible, la por al cos, els
bramuls dels SS (aquells raus, raus, schnell, schnell, los, los, que
els quedarien gravats al cervell), els lladrucs dels gossos, els
cops, les batzacades i, sobretot, el terror a no sortir-ne mai més.
Primer els feren formar, els comptaren. Va ésser la darrera
vegada que els cridarien pel nom, conta en Joan Mestres de la
seva arribada a Sachsenhausen. A partir d’aleshores tindrien
un número, un número que haurien d’aprendre en alemany
i dir-lo ben de pressa si no volien rebre les vint-i-cinc bastonades al cul.
«I aleshores va venir el canvi de roba», diu l’Amat-Piniella, «i ens van fer passar a les dutxes de desinfecció i ens van
fer treure tot el que portàvem, tot, tot».
Les dutxes de Mauthausen eren entrant al camp a la dreta, a la primera barraca, als soterranis. Eren col·lectives, potser
n’hi havia una cinquantena. Una mena de vorera de 20 cen-
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tímetres d’alçada les voltava. Els Kapos es col·locaven damunt
la vorera amb les vergues preparades. Als jueus, els ruixaven
amb les mànegues. Primer els llançaven l’aigua ben bullent i
després gelada. I així fins que queien extenuats. A les dutxes
pelaven del tot els presoners, els canviaven la roba que portaven per la de deportat. A l’A. G. li van donar un uniforme
d’estiu, un pijama fi, encara que a fora era ben glaçat. El pijama li anava petit, li va quedar el braç descobert fins a la meitat i se li va glaçar. La sang era morada. El dia que l’A. G. va
arribar al camp, també hi entrava un noi anarquista, de Barcelona, que devia tenir vint-i-sis anys. L’A. G. no recorda el
seu nom, però diu que era un idealista en l’estat pur, un home
que creia en la bondat del món i dels seus habitants. I ell també aplicava aquesta bondat. Quan li sortia un tros de carn a
la gamella, el donava al seu amic, l’A. G., encara que sempre
discutien sobre l’anarquisme i el comunisme. Era, a més, naturista i vegetarià. Portava una gran barba, que no havia volgut tallar-se d’ençà que va caure presoner. Quan van sortir
de les dutxes, l’A. G. va topar-se amb un home que tenia les
galtes enfonsades i que no coneixia. Era el seu amic, l’anarquista, i li va dir: «Saps? Ni Jesucrist va passar de la Creu ni
jo passaré d’aquí.»

L’hora violeta*

10 d’agost de 1946

El nen em segueix per tot arreu com un gosset. Ha après a
menjar sol i, havent dinat, seu a la cadireta de boga al costat
del piano. Per a ell interpreto les sonates de Chopin. Mou el
cos cap endavant i cap endarrera, el seu cos es gronxa amb la
música. Toco per a ell. Avui he pensat en la Kati més que mai,
quan em deia que havia de crear alguna cosa nova. Recordo
aquell vespre que tornàvem de les Colònies, mortes de cansament. Barcelona feia pudor de taronges. Vam seure una estona
al jardí de la tia Patrícia, sota el llimoner. Jo tenia el cor petit
perquè a les Colònies havia vist un nen que no tenia sexe. La
Kati em va comentar, entre tanta guerra i tanta brutícia, encara és possible pensar en la bellesa. I jo li vaig contestar, enfadada, com puc pensar en la bellesa, després d’haver vist aquestes
criatures mortes de por, amb els ulls plens d’esglai, els caps
pelats, després d’haver vist aquell nen que no tenia sexe? La
bellesa no és veritat, vaig afegir. Tot això acabarà algun dia,
va fer la Kati, guanyarem la guerra, ja ho veuràs, viurem una
altra vida. El seu optimisme la va matar. No vam guanyar la
guerra, i d’aquell temps m’ha quedat el meu Pere, que em
segueix per tot arreu com un gosset.
_

* Barcelona: Edicions 62, 1980, p. 132 i 139.
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3 de maig de 1948

Mai més no tocaré el piano, mai més. És inútil que en Joan
m’ho demani. Sec a la galeria, a l’horabaixa, al costat tinc la
cadireta de boga d’en Pere. Ja no busca la meva mà, com quan
tots dos compartíem el silenci del capvespre. A la Kati li deia,
veus, amb el silenci de la nit és quan sento la música, com
una música callada. Ella comprenia què volia dir, jo, quan parlava del que volia descriure sense haver d’interpretar. Una música silenciosa, que em venia de dins i que en paraules no ho
sabia explicar. ¿Com sents la música?, preguntava la Kati.
La sentia pertot arreu, però era en aquesta hora quan em venia de dins, com si totes les coses s’haguessin aturat, és l’hora
en què el món semblava feliç, com si no hi hagués guerra, ni
la ciutat visqués esfereïda pels bombardeigs. Però no vaig compondre res, les meves mans no m’acompanyaven, sóc imitadora de l’art dels altres. Compon alguna cosa per a mi, em
demanava la Kati. Si aquells capvespres haguessin durat més,
potser ho hauria fet. Però s’ha acabat, s’ha acabat. En Pere és
mort, la Kati també. Ho enterro ben endins, mai més no tornaré a tocar.

L’òpera quotidiana*
Vaig arribar al capdamunt del penya-segat, ben bé a la vora
del precipici. Vaig sentir aleshores la fascinació de la mort, en
veure el mar que colpejava amb fúria rabent la rocalla, i vaig
desitjar que l’abisme se m’emportés. Si vaig sentir el delit de
la mort, era perquè tot era ple de vida. Tot el meu cos clamava per llançar-s’hi, no sé si m’entens, nena. Era una mort viva,
una mort que m’embriagava. Vaig comprendre que el meu
destí no seria vegetar a la Pirelli com una mecanògrafa qualsevol, que jo havia estat cridada per a grans accions. Em sentia
com l’aigua que fuetejava les roques, com el vent de grop que
brunzia, com els llamps que morien dins de l’horitzó.
M’hi vaig estar una petita estona, en aquell indret. Si em
fallava un peu, hauria relliscat sense remei dins el pou sense
fons, ben bé puc dir que va ser l’única vegada en tota la meva
vida que he estat en una zona perillosa. M’estava tan embadalida que em vaig oblidar del coronel i de tot el que havia deixat al meu darrera. Només cobejava la mort i el crit, el llamp
feridor i l’aigua que m’hauria abraçat per sempre, nena.
Mai més no he sentit una tal sensació, ni tan sols durant
la guerra. La guerra, la fan els homes, i s’hi viu una altra mena
de mort, tot sovint petita, mesquina i involuntària. Però la
mort que em requeria aleshores era diferent, era..., com tornar a néixer convertida en un altre ésser. En aquell moment,
algú m’engrapà ben fort pel braç i, en girar-me, em vaig trobar amb el rostre xop del coronel que em mirava esblaimat,
* Barcelona: Edicions 62, 1991, p. 100-101. (1a ed.: Planeta, 1982.)
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tenia als ulls el temor de la terra enfront de la bogeria del mar,
i em va dir, què pensa fer, Caterina, que ha perdut el seny?
Jo vaig esclafir en una rialla que esquinçava el cel com els
llampecs, era una rialla que mai més no m’ha sortit, rialla de
bruixa, de dona forta, de dona sola, de dona que decideix
el destí i que res no l’engavanya. El meu era un riure de llibertat, d’àguila, com si jo fos l’única dins de l’univers, enmig
de la gran obra de la creació que Déu havia arranjat només
per a mi.

La veu melodiosa*
La Letícia, que aleshores encara es deia Dolors, brodava un
cigne d’ales daurades quan va sentir el primer crit. Va córrer
a la vora de la jove filla del senyor i se la trobà a punt de caure dins la banyera de potes de drac.
—Em sembla que ha arribat l’hora, senyoreta —digué la
Dolors.
La va ajudar a caminar cap al llit i se n’anà a la cuina per
preparar-ho tot. Després, va avisar el senyor Malagelada, que
en aquell moment estava llegint l’«Excelsior» de Joan Maragall. La Dolors va deixar el cigne a mig brodar. No sabia que
ja no tindria temps per a acabar-lo. Quan ho va voler fer, sola
i al poble, amb prou feines s’hi veia per a enllestir el fistonet
que voltava les ales daurades.
L’Espardenya va arribar al món en un llit estil segon imperi. En aquest llit, hi havien nascut el besavi i l’avi. El naixement tingué lloc la nit del 25 de gener de 1938. L’Espardenya
fou batejat, clandestinament, al cap d’una setmana amb el
nom que va perdre després d’haver baixat al pou.
Era dimarts, i la muntanya del Tibidabo havia quedat coberta d’una fortíssima llum roja que desprenia llampecs constants. La gent de la ciutat, que passava gana i estava cuita de
veure morts, ho va interpretar com un senyal del cel, un bon
senyal que indicava la fi de la guerra.
S’hi escamparen diversos rumors: els uns deien que el general Franco havia promès que no bombardejaria la ciutat,
d’altres asseguraven que a la Rambla i a la Plaça de Catalunya,
hi havia cartells i pissarres que anunciaven la pau. Molts afir* «U». Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 11-15.
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maven que els havien llegits, però ara els historiadors diuen
que els cartells i les pissarres no van existir mai.
El senyor Malagelada repetí per a ell mateix la primera
estrofa de l’«Excelsior»:
Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dur a la tranquil·la
aigua mansa de cap port.

Després, va desar el llibre al prestatge més alt de la llibreria
de caoba i contemplà amb malenconia el retrat de la dona nua
que estava penjat a la paret de darrera la taula. Abans d’anar
a veure el nen, va pujar al terrat per veure el fenomen. Barcelona era de color rosa.
—És l’aurora boreal —explicà a la Dolors quan va tornar
al pis.
—I això és greu, senyor? —demanà la dona, confiada.
—No... —Obrí de bat a bat els porticons del balcó perquè la Dolors ho pogués veure—. Es tracta d’un meteor lluminós que es produeix a l’alta atmosfera, prop de les regions
polars... Comença gairebé sempre amb un arc que apunta al
meridià magnètic. És molt bonic i agafa diversos colors, del
negre fum al gris acer, amb gradacions de groc, verd violeta o
bé un roig intens... Boreal, Dolors, ve de boreas, que en grec
vol dir «vent del nord».
La dona, que no acabà d’entendre l’explicació de l’amo,
mirà cap a la muntanya i va dir:
—Sembla ben bé una cortina de gasa. Això és un bon senyal, senyor. Els nens que neixen en nit de tempesta, es fan
botxins. El nostre ve del nord i serà un àngel.
En aquell moment, un doll d’aigua s’escolà per sota de la
porta de la cambra de bany i va inundar el passadís i part del
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menjador. La mare de l’Espardenya s’havia deixat les aixetes
obertes de la banyera en venir-li els primers dolors. Mentre
el nen, ja vestidet, dormia plàcidament al bressol, la Dolors
eixugava amb draps vells i baietes l’aigua que vessava de la
banyera. Tardà una bona estona a enllestir la feina, semblava
que l’aigua no s’acabava mai.
—Massa senyals per un sol dia —va remugar la Dolors.
_
Ningú no va conèixer el nom del pare. La mare de l’Espardenya se’l va emportar a la tomba al cap de dos mesos: va morir
sense adonar-se que se n’anava. La Dolors no la va poder consolar en el moment del trànsit: a la noia, només li sortien paraules en grec.
L’avi es va tancar sis dies i sis nits al despatx. Al setè dia,
va sortir i digué a la minyona:
—Dolors, ara només hem de pensar en el nen. Amagueu
tots els miralls. Ell no ha de saber com és.
Els terribles bombardeigs del març de 1938 confirmaren
que la llum roja que formava feixos aïllats, com una cortina de
gasa diria la Dolors, era l’aurora boreal i no un bon presagi.
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.

El cant de la joventut*
Ja han passat dos anys des que se’n va anar la Mar, dos anys des
del dia en què el Mehari va desaparèixer a la Collada de Toses, es va fondre, com aquell qui diu, encara que la van trobar
entre la ferralla i se l’endugueren a l’hospital, on la vaig anar
a veure, botida de tubs per arreu, i quina pinta, déu, vaig
pensar aleshores, encara que no ho vaig comentar, per vergonya, a en Ferran.
Dos anys des del dia en què la vaig veure, calba del tot,
darrera el vidre profilàctic, i em mirava sense mirar-me perquè era lluny, vés a saber on, tan lluny que ja no se’n podia
riure, de les meves teories feministes, i cridar-me que la canalla no és de ningú, dos anys en què jo visc com en una foto
fixa, i que em fan pensar que la dona que jo vaig ser, al seu
costat, no era sinó una mentida que ella ajudà a fabricar, una
il·lusió, i també que la seva manera de viure havia d’acabar
com va acabar, botida de tubs, calba, respirant perquè així ho
manaven els homes vestits de blanc que res no sabien de nos
altres, què havien de saber, i que, si ho haguessin sabut, de
ben segur que haurien dit el que totdéu comentava, és a dir,
que ella i jo ens enteníem, perquè no ha estat escrita la paraula que defineix el que va néixer el dia en què la vaig veure per
primera vegada —va ser al tren?, o, abans, amb la Milionària?—, ni tampoc jo sóc capaç d’inventar-me’n una, i això que,
en aquella època, jo m’empassava tots els llibres de feminisme
que trobava.
* «I». Barcelona: Edicions 62, 1989, p. 43-45.
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Però mai no se’m va ocórrer de posar un nom a aquell
temps de silenci, d’enrenou i de bogeria, a aquell temps en
què les hores s’encastaven les unes a les altres tot formant-ne
una de sola, en què els amics intel·lectuals ens guaitaven i arrufaven el nas, o bé corrugaven les celles, quina barra, deien
els seus ulls recelosos quan ens miraven amb la mirada del que
no sap que té por, quina barra, se’n van a la platja i es fan petons, s’abracen, riuen, corren, diuen ximpleries, baden, i és que
ells sempre eren a punt per definir allò que no podem definir,
necessitaven marcar-ho amb un llapis ben gruixut, aquestes
s’entenen, arrapades com paparres, estan embolicades. Els seus
ulls deien tot això, amb un lèxic més aviat escàs, no podien
comprendre, com deia la Mar, que nosaltres ens estimàvem
d’una altra manera, sense anar al llit, que cardàvem, com dirien ells, quan ens donàvem la mà i ens perdíem en la contemplació del mar, amb el cul moll de sorra humida, els peus
enfonsats a la vora, perdut el compte de les hores passades,
amb els nens que després li va prendre l’Ernest escampats arreu de la platja, capficades totes dues en un silenci que de vegades es retrobava i d’altres s’allunyava, com acostuma a ser el
silenci entre dues persones que conversen sense enraonar, sense guions, sense explicacions ni comentaris d’allò que vèiem
i allò que sentíem, mirant el mar i pensant que no teníem cos
o que potser en teníem un de sol, o bé dos cossos que s’havien trobat després d’haver vagarejat com idiotes per una galàxia desconeguda.
Han passat dos anys, ja, i potser ella no em reconeixeria.
He tornat a la raó i al seny, he tornat a llegir llibres que m’expliquin allò que no entenc. Aquell temps va ser massa breu,
si hi penso ara, massa breu perquè jo continués com si hi fos
la Mar. Ella ja no hi era, se n’havia anat al seu univers, aquí hi
sobrava, i jo no la podia seguir, però, qui sap, potser també
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miro amb la mirada del qui no sap que té por, i també el meu
lèxic és escàs, arrufo el nas i corrugo les celles quan em trobo
amb casos semblants. Vaig notar que se’m moria alguna cosa,
no quan la vaig veure amb els tubs, i calba, sinó una mica després, aquesta mena de certeses no ens vénen sinó més tard,
quan ja no hi ha res a fer, i potser em va venir, la certesa, el dia
en què em vaig separar d’en Ferran, quan ho vaig deixar córrer
sense haver-li dit mai que l’estimava, com l’estimava, quan
vaig adonar-me que jo volia agafar un tren de gran velocitat
i, alhora, quedar-me clavada a terra, és a dir, fugir i aturar-me,
canviar-ho tot i no canviar res, mudar de pensament i pensar
el mateix del que pensava abans de conèixer la Mar.

Digues que m’estimes
encara que sigui mentida*
La ploma per un costat i la dona per un altre. Aboques tota la
perversitat a l’escriptura. La novel·la més cruel, més violenta,
de tot el segle xx català és La mort i la primavera de la Mercè Rodoreda. La novel·lista em produïa sovint l’efecte que
s’anava a fondre, una estalactita d’aparença trencadissa subtil
com un cristall de Murano. Darrera del seu riure d’ocell s’hi
amagava una imaginació que no tenia por de volar, que no es
compadia del lector/lectora. L’imaginari de la senyora Rodoreda, que en tornar de l’exili no va plantar cara a la societat
literària que tant menyspreava, que va voler obviar els contemporanis perquè potser li haurien recordat que existia una
altra mena de present, aquest imaginari, dic, era ple d’agonia,
de sadisme, com el riu que destrossava la cara dels joves que
s’hi escolaven entre rocalla fosca i amarada de verdet, riu sense fi que voltava i voltava per sota del poble. A la novel·la no
hi ha ningú que miri els ulls de ningú, no hi ha ningú que
rigui amb riure d’alegria. L’imaginari de la senyora de porcellana havia concebut la figura d’un pres que renillava mentre
tot el poble l’anava a contemplar. El pres sabia la veritat però
també havia de morir. La dona-ploma no va fer cap concessió.
Escrius i t’has d’enfrontar, vulguis o no vulguis, a les zones de la cambra fosca, il·luminar-les amb les paraules, encara
que facin mal. Ningú no diu que té ganes de matar, i no per-

* Barcelona: Edicions 62, 1991, p. 32-34.
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què no ho pensi, sinó perquè és de mal gust i està penat. La
ment s’acostuma a les pitjors tortures i l’escriptor/escriptora
les desvetlla amb sadisme. Que s’apanyi el lector/lectora, no
hi ha pietat per a ells. Però reconèixer, dins de nosaltres, la
matèria oculta dels torturadors, dels assassins, no és com anar
a un còctel d’escriptors. Intueixes que és necessari, ja que no
escrius perquè sí. Ingènuament, busques l’aproximació a la
pàgina perfecta —aquella que no aconsegueixes mai, i et dóna
neguit, i et fa continuar. Si no fos així, Dostoievski no hauria
sentit compassió —i aquesta és la gran contradicció— d’un
assassí tan poc estètic com Raskolnikov.
És ben fàcil en literatura, presentar personatges d’una peça
—que és el que la gent busca als telefilms—, que no facin mal,
personatges adients per a ésser reconeguts: les persones de la
vida que ens volten semblen així, d’una peça, senzills de definir.
Estem acostumats a ocultar tot allò que és tèrbol, complicat,
contradictori. No ens podem passar la vida analitzant la gent,
tenim massa feina, el guió quotidià ha estat escrit perquè la
vida s’escoli sense entrebancs, de manera pràctica i eficaç. Però
la literatura es venja i, com que no és la vida, es fa ambigua.
Tot sovint, els personatges entren en conflicte davant la mirada perplexa d’aquell que se’ls ha inventat. Ja no prevalen les
opinions de l’escriptora, les seves criatures volen. Per dir-ho
amb paraules de Dostoievski, Déu i el Diable s’estan fent la
guerra i el camp de batalla és el cor de l’home. Qui escriu és
un creient del bé i del mal.

Un pensament de sal,
un pessic de pebre*

Havíem passat un temps d’un cert estovament, no n’hi havia
prou amb els camps de futbol, això d’onze galifardeus darrere
d’una pilota, i onze més intentant treure’ls-la dels peus. Però
hi ha vegades que l’afany per a apoderar-se de la pilota no calma la testosterona.
Rousseau, que de vegades l’encertava, va escriure que la
por i la feblesa són la base de la crueltat. Es deixava el tercer
element, es deixava el diner. I ara els febles han provocat els
qui tenen por i ja tenim la novena croada organitzada. Els milionaris, que no acostumen a anar als estadis de futbol, senten
una compassió infinita per les víctimes de les guerres..., quan
aquestes ja han passat.
Ara hem enviat aquests cadells allà on pot haver-hi guerra, en dues corbetes i una fragata, però jo no hi veig ni plomalls, ni uniformes amb bandes i medalles, ni sento himnes
engrescadors, ni proclames essencials. Els que creuen dirigir
els nostres destins es reuneixen a Madrid i organitzen la cacera, surten a la tele i parlen sense enraonar gaire. Tothom, o
gairebé tothom, hi està d’acord. I quan dic tothom vull dir
els qui surten a la tele i organitzen la cacera.
El feble creu en Al·là, i el qui té por, en Déu. En aquest
aspecte sí que s’assembla, la cosa, a les santes croades. Però

* Barcelona: Edicions 62, 1992, p. 21.
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m’hi falta un què. Diria que hi falten versots patriòtics, himnes engrescadors, proclames essencials. Perquè aleshores no
s’ho creu ningú. I quan dic ningú vull dir els que no surten a
la tele ni organitzen la cacera. Mal fet. Quan s’organitza la
caça del moro, hi cal retòrica. La raça s’ha estovat, la pau ens
torna flonjos. El ministre de Defensa toca la Júpiter en lloc de
marxes militars, amb trombons i cornetins. El piano és massa
burgès per a un ministre que envia cadells cap a les rodalies
de Terra Santa.
Els milionaris haurien de pagar una mica més per tornar
al vell truc, sempre tan efectiu, del patriotisme. A aquests cadells, no els han dit que van al golf Pèrsic per defensar el nostre benestar, els cotxes cada vegada més potents i la roba de
disseny. No els han dit que hi van perquè això del primer món
trontolla i els milionaris no poden ser una mica pobres, és a
dir, la meitat de milionaris. I no cal que els ho diguin: això és
un secret, a les guerres.
Però aleshores haurien de fer com el senyor de l’Iraq: aquest
sí que sap enardir els afamats. Els senyors de la guerra occidentals haurien d’inflar els cadells amb el gas del patriotisme, injectar-los virilitat, convèncer-los que ara sí que
són homes, i no abans, quan creien que la vida és un do merescut.
Falten els sermons del papa, els discursos dels polítics,
les arengues dels militars. Falten medalles i banderes, cants
a l’heroisme, poetes per a fer rimar les gestes. Falta una certa olor de mascle, de caçador impenitent. Aquesta sospita
de guerra és descaradament bruta. Totes les guerres són brutes, però abans ho dissimulaven millor: deien als cadells que
anaven a salvar el món, o Déu, o els principis fonamentals.
Ara, penjats al buit, els cadells no saben què dimonis han de
salvar.
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O potser els milionaris, els militars i els polítics que estan
d’acord amb aquesta barrabassada ja han après a no disfressar
la crueltat amb la retòrica dels himnes i els discursos. Estan
tan acostumats a manar que ja ni la democràcia els fa fàstic.
15-ix-1990

Reivindicació de la senyora
Clito Mestres*
La memòria..., la memòria. M’he de recordar del paper... (Fulleja, nerviosa, el manuscrit i torna a adreçar-se al públic.) A la
vida sí, a la vida sí que trabucava les paraules. Però damunt
de l’escenari, mai. Per això em diuen Clito. Em van posar Clotilde per la meva àvia, que era cotillaire, i a mi no m’agradava gens, aquest nom, ni tampoc m’agradava l’àvia, la mare de
la mamà... I de petita em preguntaven: «Com te dius, reina?»
I jo deia que Clito. Ho feia expressament. «Clito Mestres.» Jo
mateixa em vaig batejar. «Oh, la nena, és tan graciosa!», deien
les tietes, les filles bruixes de l’àvia bruixa, «trabuca les paraules, diu mànica en lloc de màquina. Fins i tot s’ha canviat
el nom». I jo me n’anava a l’habitació. Plorant. Però un dia, el
papà em va posar damunt els genolls i em va acariciar mentre
em desfeia les trenes (fa tots els gestos), i em va deixar tota la
cabellera solta, i em va dir: «No facis cas d’aquestes bruixes,
que elles no saben què vol dir Clito. Mira, ho he mirat a l’Enciclopèdia Britànica, i Clito va ser un mortal de qui es va enamorar l’Aurora, de tan bell com era, i l’Aurora el va col·locar
entre els déus... Això serà el teu secret. T’has canviat el nom
i te l’has fet bonic...» I jo no ho vaig dir a ningú. Tant me feia,
que pensessin que trabucava les paraules. Però jo, ara, ja sé
perfectament què vol dir Clito, nom d’un déu. Clito Mestres.

* Barcelona: Edicions 62, 1992, p. 25-26.

