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MONTSERRAT ROIG
1977. MEMÒRIA I UTOPIA

Montserrat Roig (1946-1991), escriptora i periodista, va ser una de les autores més destacades de 
la seva generació. La lluita obstinada per la recuperació de la memòria i de la dignitat individual i 
col·lectiva, i el compromís polític amb el catalanisme i el feminisme caracteritzen la seva obra. Va 
ser una de les primeres escriptores mediàtiques catalanes, ben popular per les seves novel·les, els 
seus articles de premsa i la seva intervenció a la televisió. L’any 1977 va ser clau en la nostra història, 
un any en què tot era encara possible. Després de la mort del dictador Franco, es van legalitzar els 
partits polítics, es va fer present el moviment llibertari, es va celebrar el primer Onze de Setembre 
multitudinari. Va ser l’any del retorn del president Tarradellas, de la reinstauració de la Generalitat. 
També va ser l’any de la consolidació de Montserrat Roig com a escriptora, en què va publicar alguns 
dels seus llibres cabdals: Els catalans als camps nazis, referent ineludible de la recuperació de 
la memòria i de la història dels catalans deportats als camps nazis, i El temps de les cireres, una 
de les seves novel·les més celebrades. Alhora, va dirigir i presentar les entrevistes del programa 
Personatges (1977-1978) a la televisió. Aquesta exposició, amb la col·laboració de l’artista Francesc 
Abad i de la fotògrafa Pilar Aymerich, proposa revisar i repensar, mitjançant documents originals, 
imatges i llibres, les obres de Montserrat Roig d’aquella època, que tingueren un impacte cultural i 
social importantíssim.  
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ELS CATALANS ALS CAMPS NAZIS 

El 1972 Montserrat Roig va quedar impactada amb la lectura d’un petit llibre: Cartes des dels camps 
de concentració de Pere Vives, amb pròleg d’Agustí Bartra. Pere Vives havia mort a Mauthausen 
d’una injecció de benzina al cor. Més tard, Montserrat Roig va llegir K. L. Reich, la gran novel·la de 
Joaquim Amat-Piniella, testimoni autobiogràfic d’un deportat a Mauthausen. El desembre de 1972, 
Roig va publicar a Triunfo l’article «Españoles en los campos nazis», un homenatge a Pere Vives on 
reproduïa una conversa amb Joaquim Amat-Piniella, Ferran Planes, Joan Pagès i les germanes de 
Pere Vives, Conxita i Carme, amb fotografies de Pilar Aymerich. L’historiador i polític Josep Benet va 
llegir l’article i, uns mesos després, el 1973, va proposar a Montserrat Roig d’escriure un llibre sobre 
els catalans als camps nazis. Benet volia publicar el llibre a les Edicions Catalanes de París el 1975, 
coincidint amb el 30è aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial. El llibre s’havia d’escriure en 
un any. Montserrat Roig s’ho va pensar i finalment va acceptar el repte, però va necessitar tres anys 
intensos per fer una immersió en l’horror nazi i enllestir-lo. A Els catalans als camps nazis, el testimoni 
colpidor de quaranta-un supervivents, deportats i deportades a Mauthausen, Ravensbrück, Dachau, 
Buchenwald, Sachsenhausen, Éperlecques i Aurigny, forma part d’una extensa descripció de l’univers 
concentracionari nazi, complementada amb una selecció d’imatges.

Ferran Planes, Joan Pagès i Joaquim Amat-Piniella, 1972. Fotografia de Pilar Aymerich
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cOM ES vA GESTAR EL PROJEcTE dEL LLIBRE 

«[...] Josep Benet per a mi era una patum, un momotombo que feia i refeia el país, impenitent 
constructor de somnis. El veia des de lluny, enraonant amb els grans, escoltant amb parsimònia. I 
aleshores em va cridar, em va passar el braç per l’espatlla i em va dir que s’havia de fer un llibre sobre 
els catalans als camps nazis. Per dintre vaig pensar: “Aquest paio no hi toca”, però no li ho vaig dir. No li 
vaig demanar d’on trauríem els diners per buscar els testimonis, per viatjar a tants indrets de França, 
i tampoc jo no vaig gosar dir-li que tenia un deute molt gros a ca l’adroguer. Al començament ell anava 
traient els calés per escriure’l. D’on, no ho sé. Però recordo que, un capvespre barceloní, ell em va dir 
que els diners s’havien acabat. Molts dels qui ell creia que ens ajudarien, s’hi havien negat. No li vaig 
preguntar si s’hi refusaven perquè es tractava d’una gent que, a més de catalana, era roja. Aquella nit, 
en Josep Benet tremolava. No sé si de fàstic.
El llibre es va fer perquè un dia va arribar un xec de l’Andreu i Abelló. Jo vaig pagar l’adroguer i vaig 
viatjar per França i vaig trobar tots els testimonis. Però això és una altra història.
Hi ha vegades que els constructors de somnis fan nosa. Potser en Josep Benet és massa educat i 
no vol molestar. Però, gràcies a ell, a hores d’ara sabem els noms i els cognoms de tots els nostres 
constructors de somnis que moriren en un camp d’extermini nazi. Barcelona, de vegades, no 
correspon amb la memòria els autèntics actes d’amor.»

Montserrat Roig 
De l’article «Benet i els constructors de somnis», Avui (2-X-1990).
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ELS TESTIMONIS, AUTÈNTIcS PROTAGONISTES dEL LLIBRE, 
AUTORS dEL SEU cONTINGUT

Montserrat Roig no era historiadora, era una escriptora i periodista molt rigorosa i metòdica. Per bé que 
ja existien alguns llibres generalistes sobre el tema, la història específica dels catalans deportats als 
camps nazis era pràcticament desconeguda. Calia fer un treball d’investigació important. Mitjançant 
les entrevistes personals i la correspondència, Montserrat Roig va anar teixint un relat contrastat amb 
les múltiples veus dels testimonis: «En realitat, aquest llibre no és més que la coordinació de totes 
aquestes veus: totes elles formen una convincent presència col·lectiva. De tota manera, cal dir que 
és un llibre obert, una obra que haurà de ser continuada, revisada i ampliada. 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.» Artur London, l’escriptor txec membre de les Brigades Internacionals a 
Espanya i de la resistència a França, deportat a Mauthausen i víctima també de l’estalinisme, a qui va 
demanar el pròleg del llibre, va ser un dels seus grans referents ètics i polítics. 

Montserrat Roig amb Artur i Lisa London, 1977. Foto: Pilar Aymerich
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NUR FÜR ARIER

La instal·lació està formada per diversos elements: d’una banda, un banc de parc públic amb la 
inscripció «Nur für Arier»,* i de l’altra, una fotografia de l’escala de la mort (186 graons de la pedrera 
Wiener Graben al camp de concentració de Mauthausen) i una pedra de 20 kg com la que els deportats 
portaven a l’esquena. Els graons de l’escala tracen un recorregut de pujada i baixada cap a les 
fondàries de la condició humana. Molts catalans i espanyols van patir-hi una humiliació i degradació 
sense límits, entre d’altres Amat-Piniella. El fons de la paret, amb ratlles verticals blaves, recorda els 
uniformes dels interns dels camps de la mort.

*«Només per a aris»: es tracta d’un element de discriminació utilitzat pel nazisme als parcs públics.

Francesc Abad, 2000-2017       

Ecala de la mort, camp de 
concentració de Mauthausen. 
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LA PEdRERA dE MAUTHAUSEN

«Quan parlem del camp de Mauthausen, no podem deixar de banda la pedrera. Gairebé diria que tots 
els nostres deportats hi van passar. Alguns hi deixarien la pell, d’altres, les forces de la seva joventut. 
La pedrera era la perllongació (sic) del camp, era el camp mateix. Tots, en enfrontar-se a l’univers nazi, 
van conèixer què significava a través de la pedrera. La pedrera era l’escenari natural. Hi ha qui ha 
recordat L’infern de Dante en trobar-se amb l’escala a mig fer, les pedres de granit que rodolaven, els 
carreus que havien d’arrossegar, els jueus estimbats. Alguns dels nostres deportats s’hi deixaren morir 
entre la neu, alleugerits del tot. Els primers que hi entraren, en feren molts dels esglaons. Els darrers, 
com el coronel Jaume Arnaud, la tastarien abans d’anar al Kommando exterior.»

Els catalans als camps nazis 
Montserrat Roig

  
«Durant tres setmanes allò va ser un veritable infern. Aixecar-se abans del matí, dotze hores efectives 
de treball, caminar fins a la pedrera durant un quilòmetre i mig, davallar 186 esglaons separats i 
d’alçada diversa, efectuar sis o set viatges amb un bloc de 15 o 20 quilos a l’esquena, amb tot el 
nodriment del litre de sopa al migdia i 150 grams de pa i de qualsevol Ersatz al vespre... Dos mil del 
meu transport, només la meitat va sobreviure a aquesta primera prova.»

Coronel Jaume Arnaud, rossellonès
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Aquests positius de fulls de contactes de pel·lícula Agfa Isopan, Agfa Isochrom, Perutz i Kodak, en blanc i negre i 35 
mm, amb imatges del camp de Mauthausen, foren revelats per Pilar Aymerich a partir d’uns negatius de Francesc Boix 
que Joaquín López-Raimundo, íntim amic del fotògraf, va lliurar a Montserrat Roig quan treballava en el projecte del 
llibre Els catalans als camps nazis. Aquests clixés i negatius foren salvats gràcies als deportats republicans (entre 
ells, Francesc Boix i Antoni García), trets dels camps pels joves Poschacher i guardats fins a l’alliberament per Anna 
Poitner, del poble de Mauthausen. La majoria de fotografies, de difícil atribució, pertanyien al laboratori SS del camp de 
Mauthausen, on havien treballat Boix i García. Les imatges preses després de l’arribada dels americans al camp foren 
fetes per Francesc Boix.
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«La nostra tasca, la dels periodistes, dels escriptors, 
dels artistes, és aclarir les zones fosques de la 
memòria col·lectiva dels nostres pobles, restituir-
los la part heroica que els republicans exiliats van 
tenir en la lluita heroica i sagnant dels pobles lliures 
contra el feixisme.»
                     
         Montserrat  Roig
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EL TEMPS DE LES CIRERES

El 1970, Montserrat Roig va guanyar el Premi Víctor Català amb la seva primera obra narrativa: Molta 
roba i poc sabó... i tan neta que la volen (1971). Poc després publicava la seva primera novel·la: 
Ramona, adéu (1972). Malgrat la seva joventut, Montserrat Roig s’anava fent un nom en la narrativa 
catalana mentre començava a ser coneguda també com a periodista. La tardor del 1976 va acabar 
d’enllestir l’obra que havia de consagrar-la com a escriptora, El temps de les cireres (1977), Premi 
Sant Jordi 1976. El títol de la novel·la traduïa el d’un poema de Jean-Baptiste Clément, poeta de la 
Commune de París, que havia fet popular Yves Montand. La protagonista, Natàlia, torna a Barcelona 
després d’haver viscut a l’estranger, tot just després de l’execució de Puig Antich. Com en les seves 
obres anteriors, Roig fa un retrat intimista de la petita burgesia barcelonina en els darrers anys del 
franquisme i la primera transició a partir del personatge de Natàlia i la seva relació amb un entorn 
familiar en descomposició. La novel·la va tenir una molt bona acollida i és una de les seves obres més 
reeditades i traduïdes. El temps de les cireres forma part de la trilogia iniciada amb Ramona, adéu i 
que tanca L’hora violeta (1980). 

Montserrat Roig, 1977. Fotografia de Pilar Aymerich
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Montserrat Roig, 1979. Fotografia de Pilar Aymerich Montserrat Roig, 1972. Fotografia de Pilar Aymerich
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PERSONATGES 

Com a periodista, Montserrat Roig va destacar per la qualitat i l’interès de les seves entrevistes. El 1975 
iniciava la publicació dels volums Retrats paral·lels 1, 2 i 3 (1975, 1976, 1978), on editava els seus 
intervius, estampats bàsicament a Serra d’Or, a un bon nombre de personatges ben representatius 
de la societat catalana. El 1977 va fer el pas a la televisió. L’octubre d’aquell any començaven les 
emissions del programa d’entrevistes Personatges que Montserrat Roig va dirigir i presentar en català 
a TVE Catalunya. Avui dia considerades de referència, són testimoni emblemàtic d’aquells anys. Molts 
dels personatges ja eren coneguts de Montserrat Roig. 
Eren entrevistes fresques i atractives on es parlava obertament de molts temes silenciats. El 
programa va ser molt popular i va estar en antena fins a l’estiu del 1978. L’agost d’aquell mateix any, 
Montserrat Roig va rebre una carta de RTVE de rescissió del contracte. La suspensió de l’emissió 
de Personatges, per motius polítics no explicitats, va ser molt criticada. El 5 de desembre del 
1978 s’inaugurava al Palau de la Virreina de Barcelona una exposició de desgreuge, «Només 49 
personatges», amb textos de Montserrat Roig i fotografies de Pilar Aymerich. També van aparèixer dos 
volums amb les entrevistes: Personatges (1978) i Personatges. Segona sèrie (1980).

Montserrat Roig amb Antoni Gutiérrez Díaz, 1979. 
Fotografia de Pilar Aymerich

Montserrat Roig amb Paco Candel, 1977. 
Fotografia de Pilar Aymerich
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Julieta Serrano / Neus català / Lola Anglada / Ovidi montllor. 
Fotografies de Pilar Aymerich

Montserrat Roig i Pilar Aymerich. 
Fotografia de Pilar Aymerich
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MONTSERRAT ROIG, vIdA I EScRIPTURA

«Si m’obliguessin a posar en unes balances
 la vida i els llibres, no sé pas què hi pesaria més.»
   Digues que m’estimes encara que sigui mentida (1991)

Montserrat Roig i Fransitorra, escriptora i periodista, va néixer el 13 de juny del 1946 a l’Eixample de 
Barcelona. Sisena de set germans, era filla d’Albina Fransitorra, escriptora i activista, i de Tomàs Roig, 
advocat i autor de narrativa i teatre. Als quinze anys va entrar a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual. Més 
endavant va ingressar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, on va estudiar 
llengües romàniques (1963-1968). Participà a la Caputxinada, en el marc de la qual es va crear el 
Sindicat Democràtic d’Estudiants (1966), i a la tancada d’intel·lectuals a l’abadia de Montserrat (1970). 
Es casà amb l’arquitecte Albert Puigdomènech, amb qui va tenir el seu primer fill, Roger, i de qui es va 
separar el 1970. L’any 1968 s’afilià al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que va abandonar 
per retornar-hi com a membre de la candidatura en les primeres eleccions generals (1977). El 1972 va 
iniciar una relació amb Joaquim Sempere, pare del seu segon fill, Jordi.

L’any 1970 va guanyar el Premi Víctor Català amb Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen. El 
1972 va publicar Ramona, adéu i el 1976, Rafael Vidiella, l’aventura de la revolució. El 1976 obtingué 
el Premi Sant Jordi de Novel·la amb El temps de les cireres (1977). L’any 1978 va rebre el Premi Crítica 
Serra d’Or de reportatge històric per Els catalans als camps nazis (1977) i durant els anys vuitanta 
va editar L’hora violeta (1980), Mi viaje al bloqueo (1982), L’agulla daurada (1985, Premi Nacional 
de Literatura Catalana d’assaig), L’òpera quotidiana (1982), La veu melodiosa (1987) i El cant de la 
joventut (1989). L’assaig Digues que m’estimes encara que sigui mentida (1991) fou la seva última 
obra.

També dugué a terme col·laboracions periodístiques a Tele/eXpres, Mundo Diario, Serra d’Or, Destino, 
Triunfo, Avui, El Periódico, Cambio 16..., i publicà els reculls d’entrevistes Retrats paral·lels 1, 2 i 3 
(1975-1978) i, en castellà, Los hechiceros de la palabra (1975). Durant els anys 1977-1978 va dirigir 
i presentar Personatges (TVE Catalunya), un programa d’entrevistes a figures cabdals de la societat 
catalana. Va aplegar els darrers articles periodístics a Un pensament de sal, un pessic de pebre. Dietari 
obert 1990-1991 (1992).

Va morir a Barcelona el 10 de novembre del 1991, a l’edat de quaranta-cinc anys.
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MONTSERRAT ROIG I PILAR AYMERIcH

La tardor del 1961, Montserrat Roig, amb tot just quinze anys, coneixia Pilar  Aymerich, un any més 
gran, a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual. L’EADAG, dirigida per Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany, 
era un espai de llibertat que maldava per promoure un teatre compromès i trencador. Poc després, 
Montserrat Roig va començar a escriure i Pilar Aymerich a fer fotografies. Les dues amigues van 
mantenir fins als darrers dies de la vida de Montserrat Roig una complicitat personal i professional 
total. Pilar Aymerich va fer la imatge de moltes de les cobertes dels llibres de l’escriptora, des del 
primer, Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen (1971), fins a l’últim, Digues que m’estimes 
encara que sigui mentida (1991). Pilar Aymerich la va acompanyar en pràcticament totes les seves 
entrevistes i també va participar en el programa Personatges per a televisió. Montserrat Roig va 
ser una de les primeres escriptores o intel·lectuals mediàtiques catalanes. No hi ha dubte que la 
bellesa, la subtilitat i la potència dels retrats de Pilar Aymerich van ser essencials per construir la 
imatge seductora, atractiva, alegre i profunda de Montserrat Roig com a escriptora i periodista lliure, 
apassionada i crítica amb el seu temps i la seva societat. Tal com escrivia Montserrat Roig a l’article 
«Els ulls de la ment»: «Pilar Aymerich mira des del seu interior cap a l’interior de l’“altre”.»
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PROGRAMA d’AcTIvITATS cOMPLEMENTÀRIES 
A L’EXPOSIcIÓ

cIcLE dE TAULES ROdONES
 
dimecres, 31 de gener del 2018, de 19h a 21h
 
1977, UN ANY cLAU
Amb Pilar Aymerich, Carme Molinero i 
Roger Sempere
Manuel Guerrero, presentació i moderació
 
dimecres, 7 de febrer del 2018, de 19h a 21h
 
MONTSERRAT ROIG, EScRIPTORA I PERIOdISTA
Amb Maria Àngels Cabré, Marta Pessarrodona i 
Carme Riera
Lídia Heredia, presentació i moderació
 
dimecres, 14 de febrer del 2018, 
de 19h a 21h
 
ELS CATALANS ALS CAMPS NAZIS, UN LLIBRE 
cABdAL
Amb Xavier Antich, Arnau Pons i Rosa Toran
Xavier Pla, presentació i moderació
 
dimecres, 28 de febrer del 2018, 
de 19h a 21h
 
MONTSERRAT ROIG, AvUI
Amb David Fernàndez, Betsabé Garcia i Bel Olid
Marina Espasa, presentació i moderació

 
ESPEcTAcLES
 
divendres, 2 de març del 2018, 20h
 
ROIG, HOMENATGE A MONTSERRAT ROIG
Un espectacle dirigit i interpretat per l’actriu 
Mònica Lucchetti, amb el músic i compositor Carles 
Beltran i la cantant Tànit Navarro que interpreta 
cançons que li agradaven a l’escriptora.
 
divendres, 9 de març del 2018, 20h
 
MONTSERRAT ROIG, dES dE L’ÀNIMA
Recital, lectura, d’una tria de textos de Montserrat 
Roig, seleccionats per la mateixa autora al llibre 
“Cent pàgines triades per mi”, a càrrec de l’actriu 
Rosa Cadafalch amb música de Josep Pazos.
 
dEBAT SOBRE TELEvISIÓ I cULTURA
 
dijous 5 d’abril del 2018, de 19h a 21h
 
TELEvISIÓ, cULTURA, LITERATURA I MEMÒRIA. 
SOBRE EL PROGRAMA PERSONATGES dE 
MONTSERRAT ROIG
Amb Joan Anton Benach, Emili Manzano, Joan 
Carles Peris i Aina Torres
Ariadna Oltra, presentadora i moderadora
 
cONFERÈNcIA
 
dijous 26 d’abril del 2018, de 19h a 21h
 
“LA LITERATURA cONcENTRAcIONÀRIA I LA 
REcEPcIÓ d’ELS CATALANS ALS CAMPS NAZIS dE 
MONTSERRAT ROIG: ENTRE LA MEMÒRIA I EL MITE”
Conferència a càrrec de Marta Marín-Dòmine, 
directora del Centre for Memory and Testimony 
Studies de la Wilfrid Laurier University, Toronto, 
Canadà.

AcTIvITATS GRATUïTES
Més informació a:
elbornculturaimemòria.cat
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Exposició d’accés lliure
 
HORARI
Gener i Febrer: De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h. / Diumenge i 
festius, de 10 a 20 h.
Març i Abril: De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h.
Es pot entrar als espais expositius fins a 30 minuts abans del 
tancament del centre.
Dilluns laborables, tancat.

barcelona.cat/elbornculturaimemoria
facebook.com/ElBornccM
twitter.com/ElBornccM
instagram.com/ElBornccM

El Born centre de cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona
T. 93 256 68 51
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MONTSERRAT ROIG
1977. MEMÒRIA I UTOPIA

Proposta: Comissariat de Programes de Memòria. Ajuntament de Barcelona

Coordinació institucional: Direcció de Memòria, Història i Patrimoni

Comissariat: Manuel Guerrero Brullet

Instal·lació artística: Francesc Abad

Fotografies: Pilar Aymerich i Fons Fotogràfic de l’Amical de Mauthausen

Coordinació tècnica: Marta Terés amb el suport de l’equip d’El Born CCM

Disseny museogràfic: TAT_lab

Disseny gràfic: Nickname

Edició audiovisual Personatges: Neus P. Cirera

Muntatge audiovisual Personatges: Mar Morey

Muntatge museogràfic: Croquis Dissenys, Muntatges i Realitzacions

Transport d’obra: Artpercent

Traduccions: Manners Traduccions

Revelat fotogràfic: Rebel·lab Photo

Préstec de documents: Arxiu Nacional de Catalunya, Biblioteca de Catalunya, Edicions 62, Museu 
d’Història de Catalunya, Amical de Mauthausen, RTVE, TVC

Agraïments: Roger Sempere, Joaquim Sempere, Pilar Aymerich, Rosa Toran, Margarida Sala, Francesc 
Cardona, Pilar Beltran, Jordi Cornudella, Mireia Bo, Pilar Frago, Francesc Balada, Anna Gudayol, Lourdes 
Martín, Eugènia Serra, Lluís Cuevas, Anna Cler, Pilar López, Silvia Rubio, Cristina Gómez
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