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Montserrat Roig
Montserrat Roig
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Barcelona, 1946-1991. Narradora i periodista. Filla de
l'escriptor Tomàs Roig i Llop, llicenciada en Filosofia i
Lletres (1968) i lectora d'espanyol a la Universitat de
Bristol (1972-1973), és un dels noms més representatius del conjunt d'escriptors que es van iniciar
literàriament a finals dels seixanta. Autora d'èxit i compromesa amb la cultura catalana i amb el
feminisme, es va donar a conèixer amb Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen (Premi Víctor
Català 1970), fet que li va valer la inclusió, ja el 1971, en La generació literària dels 70, d'Oriol Pi de
Cabanyes i Guillem-Jordi Graells.
Aquest primer recull de narracions inaugurava un cicle que va continuar amb tres novel·les: Ramona,
adéu (1972), El temps de les cireres(1977, Premi Sant Jordi 1976) i L'hora violeta (1980). Les quatre
obres, relacionades intertextualment per les protagonistes (les membres de tres generacions de les
famílies Ventura-Claret i Miralpeix), literaturitzen la història de la petitat burgesia de l'Eixample
barceloní des de finals del segle XIX fins als anys setanta del segle XX incidint sobretot en els
darrers temps del franquisme. Deutors de la tradició novel·lística catalana (Narcís Oller i Mercè
Rodoreda especialment), els textos es construeixen des de l'òptica de les dones que viuen aquesta
història i, per tant, en donen una versió marcada per la condició sexual dels personatges principals,
sovint mitjançant els seus propis escrits (des de cartes fins a una novel·la). Per això són importants
temes com les relacions entre les dones, els rols socials que se'ls adjudiquen, la sexualitat femenina,
la problemàtica de l'articulació de la seva subjectivitat, el paper de l'escriptura en aquesta articulació,
les relacions de poder entre els sexes, etc.
L'òpera quotidiana (1982), protagonitzada encara parcialment per una Miralpeix però decantada vers
interessos literaris nous o que fins aleshores només havien tingut una presència relativa (la música,
per exemple), marcava la transició cap a altres vies temàtiques i formals, cap a una nova etapa
narrativa. La novel·la La veu melodiosa (1987) i els contes d'El cant de la joventut (1989), en què
bona part de la crítica va subratllar la maduresa literària assolida per l'escriptora, en constituïren les
dues úniques concrecions donada la mort prematura de Roig, que causà una forta commoció en el
món de les lletres catalanes.
L'autora també féu alguna traducció, i alguna incursió en el teatre, en l'assaig i en altres gèneres: el
monòleg Reivindicació de la senyora Clito Mestres (estrenat al Teatre Romea el 10 de juny de 1991),
les reflexions de Digues que m'estimes encara que sigui mentida (1991) o L'autèntica història de
Catalunya, il·lustrada per Cesc, en són alguns resultats. Professionalitzada en el periodisme des de
molt aviat, col·laborà a Tele-exprés, Destino, Triunfo, Cambio 16, Serra d'Or, Avui, etc. i escriví textos
literaris per a Lletra de canvi o Els Marges, entre d'altres.
Paral·lelament, i en relació directa amb l'activitat periodística i amb la militància política catalanista,
esquerrana i feminista, va publicar Los hechiceros de la palabra (1975), Rafael Vidiella o l'aventura
de la revolució (1977), Els catalans als camps nazis (1977, Premi Crítica Serra d'Or), ¿Tiempo de
mujer? (1980), Mujeres en busca de un nuevo humanismo (1981), L'agulla daurada (1985), etc.
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Els volums d'entrevistes periodístiques i televisives Personatges i Retrats paral·lels, dels anys
setanta, i els reculls d'articles Melindros (1990) i Un pensament de sal, un pessic de pebre. Dietari
obert 1990-1991(aquest darrer editat pòstumament el 1992), juntament amb alguns pròlegs i
introduccions en castellà (a Mujeres para la historia, d'A. Rodrigo, o a El derecho a la contracepción,
d'E. Castells, per exemple) completen una obra que ha estat objecte de nombroses reedicions i que
s'ha traduït a diverses llengües (anglès, francès, alemany, portuguès, hongarès, italià, espanyol,
etc.).
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Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Nota biogràfica i obra de l'autora al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Roig_i_Fransitorra
WEB: A la Hiperenciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056497.xml

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Roig+Montserrat&sortdropdown=-&sear
chscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.csuc.cat/search*cat/X?SEARCH=a:(%22Roig%2C%20Montserrat%22)&searchscope=23
&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SMontserrat%20Roig__Orightresult__U1?la
ng=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autora (Traces)
https://lletra.uoc.eduhttps://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Roig%2C+Montserrat&f=author&action_s
earch=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&
rg=10&sc=1&of=hb
WEB: Articles sobre l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Roig%2C+Montserrat&f=keyword&action_search=Cerca&c=Tr
aces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=h
b
WEB: Montserrat Roig a WorldCat
Informació bibliogràfica a la xarxa de biblioteques gestionada per l'OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.).
http://www.worldcat.org/search?q=%22Montserrat+Roig%22&dblist=638&fq=ap%3A%22roig%2C+m
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ontserrat%22&qt=facet_ap%3A

Tast de textos
Text
WEB: Un fragment de Digues que m'estimes encara que sigui mentida
A Visat. Inclou també fragments d'altres obres de l'autora traduïts a diversos idiomes.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/205/11/0/0/0/montserrat-roig.html
PDF: "Mare, no entenc els salmons"
Relat de M. Roig al núm. 16 de la revista Els Marges (maig de 1979).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/103891/157936
PDF: "Amor i cendres"
Un relat de Montserrat Roig al n. 36 d'Els Marges (gener de 1987).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/108902/157407
WEB: “Mort a Ravensbruck”
Un poema de l'autora al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_2.php?itinerari=9&tipus=1&subtipus=2&idpoema=308
WEB: Roig a EPdLP
Fragment de L'agulla daurada a El Poder de la Palabra.
http://www.epdlp.com/texto.php?id2=1237
WEB: Montserrat Roig a Google Books
http://www.google.es/search?q=inauthor%3A%22montserrat+roig%22&btnG=Cerca+llibres&tbm=bk
s&tbo=1&hl=ca

Comentaris sobre l'autora
Crítica
WEB: Montserrat Roig a l'AELC
Biografia i bibliografia.
http://www.escriptors.cat/autors/roigm/
WEB: L'autora al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, enllaços i transcripció d'articles sobre Roig.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=2459
WEB: Montserrat Roig a Visat
La revista digital de literatura i traducció del PEN Català. Inclou biografia, comentaris sobre l'obra,
bibliografia i una selecció de textos traduïts.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/11/0/0/montserrat-roig.html
WEB: Roig a Veus de dona
Pàgina dedicada a l'autora dins la web d'Ainamar. Inclou biografia, tast de textos i una selecció
d'enllaços.
http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/dones/Roig/superiorRoig.htm
3

Si vols citar aquesta pàgina...
Actualitat literària sobre Montserrat Roig a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)
< https://lletra.uoc.edu/ca/autora/montserrat-roig >

PDF: "Montserrat Roig: entre la novel·la i el periodisme"
Lluïsa Julià repassa les obres més importants de l'autora i les seves aportacions a la novel·la, al
periodisme i a l'estudi de la història recent. A
Literatures, 1 ( 2003).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/literatures/2003/literatures_a2003n1p61.pdf
PDF: "El cicle narratiu dels anys 70"
Neus Real aporta una interpretació de les obres de Montserrat Roig escrites a la dècada dels
setanta, adoptant el protagonisme actiu de les dones com a fil conductor i amb la memòria com a
articuladora de la seva obra literària. A
Els Marges, 73 (2004).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/141936/193442
PDF: "Montserrat Roig: una altra mirada sobre Barcelona"
Article de Carme Riera sobre l'autora publicat al número 1 de la revista Lectora (1995).
http://www.ub.edu/cdona/lectora_01/riera.pdf
WEB: "La Roig"
Article de Narcís Comadira sobre l'autora, publicat al "Quadern" d'El País (01/11/01) i recollit per la
Biblioteca Digital de la Universitat de Barcelona.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=2471
WEB: El catalans als camps nazis
Text de Julia Krüger (en alemany) sobre Els catalans als camps nazis.
http://parapluie.de/archiv/unkultur/katalanen/index.html
WEB: Google Books: la voz testimonial en Montserrat Roig
Estudi cultural dels textos de l'autora per Christina Dupláa l'any 1996.
http://books.google.es/books?id=DN8i2_a-0ZcC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=montserrat+roig+textos&
source=bl&ots=GFxHRBJjLd&sig=v8E4BI3x8DDmlGM8mNUjITCYZdw&hl=es&ei=0UCeSvqVK6Gsj
Afwo4GaAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3#v=onepage&q=&f=false
WEB: Montserrat Roig a escritoras.com
Biografia, bibliografia i notícies relacionades.
http://www.escritoras.com/escritoras/escritora.php?i=62
WEB: Montserrat Roig i Joaquim Amat-Piniella
Els dos escriptors van mantenir una estreta amistat els darrers anys abans de la mort del manresà.
http://www.guiamanresa.com/amat/
WEB: Le Chant de la jeunesse
Pàgina en francès amb una petita ressenya biogràfica, comentaris sobre la seva obra El cant de la
joventut i links a altres pàgines sobre l'autora.
http://www.editions-verdier.fr/espagne/auteurs/roig.htm

Diversos
WEB: La blogosfera homenatja Montserrat Roig
Amb motiu del 20è aniversari de la seva mort. Notícia a Vilaweb (10/11/2011).
http://www.vilaweb.cat/noticia/3948564/20111110/blocs-homenatgen-montserrat-roig.html
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WEB: "Una escriptora renovadora"
Article de Josep M. Benet i Jornet amb motiu de l'homenatge de la revista Serra d'Or a l'autora. A El
País (5/5/2011).
http://www.elpais.com/articulo/paginas/escriptora/renovadora/elppor/20110505elpbqcpag_10/Tes
WEB: Diari ocasional
Recull d'entrades multimèdia al blog "Diari Ocasional" sobre l'autora, la seva obra i el seu context
històric.
http://salvipardas.blogspot.com/search?q=montserrat+roig
WEB: Teledebat Montserrat Roig
Molt bon dossier de treball virtual de la XTEC sobre Roig i la novel·la El temps de les cireres.
http://www.xtec.es/recursos/curricul/llengua/roig_tre/

Propostes didàctiques
Recursos
PDF: Ramona, adéu (Un llibre de revoltes)
Dossier de M. Carme Farreras i Mireia Manresa sobre aquesta novel·la, dins el Seminari didàctic "El
gust per la lectura" (2002-2003).
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0016/5b2624fb-6161-4b46-9
3e8-dad3dee86ac6/Roig_2002.pdf
WEB: Proposta de lectura sobre Ramona, adéu
Recursos de lectura per als estudiants d'ESO al web de l'edu365.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/ramona/index.htm
WEB: Activitats per treballar “Mort a Ravensbruck”
Un poema amb propostes al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_6.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=9&idpoema=308

Interacció
WEB: Ramona, adéu
Guia interactiva de lectura del departament d'Educació.
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/catalana/ramona/index.htm
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