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Horari d'estiu (15 de iunv al I I de setembre)
Dilluns de 14 a 20:30 h.
De dimarts a divendres de 9 a l5 h.
Horari d'hivern (a partir del 12 de setembre)
Dilluns de 14 a 20:30 h.
De dimarts a divendres de l0 a 20:30 h.
Dissabte de 10 a I 3:30 h.

El proper dia que ens trobarem serà:
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Digues que m'estimes encara que sigui mentida és un

recu[[ d'artictes i reftexions sobre ['ofici d'escriure, [a
mirada de [a narradora femenina, ta memòria com a
recurs vital i literari i una definició de les geografies
titeràries de les ciutats, etaborada a partir de l'evolució
parat.tela de [a dona i [a ciutat de Barcelona al llarg de [a
història. Una compitació dels temes recurrents en [a
narrativa de Montserrat Roig, escrita tot just un any abans
de la seva mort.
"Consciència de finitud, atrapar e[ temps. Heus aquí el
ptaer i e[ càstig de l'ofici d'escriure. A ta trama de la
narració m'invento que el temps no s'acaba, quan sé que
s'acaba". Paraules premonitòries? Aquest [ibre és e[ seu
testament, escrit un any abans de la seva mort prematura.
Un recut[ de les seves inquietuds vitals i literàries. Perquè
viure i escriure eren, per a la Roig, dues realitats
indestriables.

Recotdeu:
Ens rcunim tots els darrers dijous de mes

Lloc: Bibliotecia

-

Hora:

21:15

-

Coodinador: Andrcu Loncà
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cuttura en mitjans escrits i audiovisuals són famoses, i d'ençà de
[a seva pubticació en cinc votums -ets tres de Retrots poral.lels
(1975, 1976 i 1978) i ets dos de Personatges (1978 i 1980)- s'han
convertit en tot un punt de referència. lgual que et ttibre Els
catalans ols camps nozís (1977), un document escruixidor que
obté et Premi de [a Crítica Serra d'Or de reportatge històric e[
1978.

En els anys vuitanta, exorcitzats ets dimonis de [a primera
joventut i d'acord amb [a nova etapa cultural que s'obre a poc a
poc a Catatunya, Montserrat Roig emprèn nous camins literaris.

i

Fransitorra neix a Barcetona e[ 1946. Et 1968
es lticencia en Fitosofia i Lletres per la'Universitat de Barcelona, i
et 1970 guanya e[ Premi Víctor Catatà amb e[ que serà e[ seu
primer ttibre de narracions: Á,lolta robo i poc sabo... i tan neta
que Io volen (1971). L'obra enceta e[ cicte narratiu dets anys
setanta, que compteten Romono, adéu (1972), EI temps de les
cireres (1977, Premi Sant Jordi 1976) i L'hora violeta (1980). Et
recutl de 1971 i aquestes tres novet.tes literaturitzen la història
recent de Barcetona (des de final del segte XIX fins als anys
setdnta det XX ) mitjançant e[ periple dã dues famílies -ets
Ventura-Ctaret i ets Miralpeix-, tot situant les dones en primer
terme. Roig s'enfronta a[ propi passat potític, cuttural i literari a
la recerca d'una identitat pròpia com a escriptora en [a
Catatunya convutsa i canviant del moment. D'aquí que s'acu[[i a
models consotidats (Narcís Otter, Josep M. de Sagarra i Mercè
Rodoreda), athora que experimenta amb nous procediments (de
manera mott ctara a L'hora violetal; o que acari qüestions tan
nuctears amb relació a[ jo, com ara et sexe i l'expressió de l'a
subjectÍvitat. I és que a través d'una narrativa bastida sobre les
connexions intertextuals, ['autora intenta comprendre, explicar i
expticar-se, d'on ve i qui és. Per això recupera i reconeix els seus
orígens -en un moviment que evidencia [a importància de ta
memòria en ta seva escriptura-, athora que prova de desfer-se
dets pesos morts que sent que arrossega en qualitat de catalana,
dona, fitta de [a postguerra i ltetraferida iniciada a finat del

Montserrat Roig

franquisme.
En parat.tel amb [a creació, Roig trebatta de periodista en [a
mateixa direcció: en [a dobte faceta del compromís cot.tectiu i
la recerca individuat. Les seves entrevistes a grans figures de [a

La novet.ta L'òpero quotidiona (1982), encara vinculada

intertextuatment a la narrativa anterior però que suposa ['abandó

definitiu dets personatges que ['habitaven, suggereix algunes de
les vies per on es desenvotuparan ta novet.ta Lo veu melodioso
(1987) i ets retats d'El cont de lo joventuú (1989) -i només cal
parar atenció en ets títots per adonar-se que ['omnipresència dets
protagonisme ats etements
referents temporals cedeix
musicals, per exempte. En aquests dos [ibres, Roig assoteix una
primera maduresa literària que no deixa d'insinuar e[ potencial
que [i queda per desptegar. Aquest potencial s'estronca a causa
del càncer e[ novembre de 1991, i tanmateix es troba present,
per bé que sota una attra forma, en [a prosa deticiosa de l'assaig
Digues que m'estimes encara que siguí mentida, darrera obra
publicada en vida d'una autora mott estimada pel púbtic i de [a
qual no han deixat de reeditar-se ets textos.

et

Montserrat Roig forma part del grup d'escriptors que es donen a
conèixer a l'entorn de 1970, i que, després de tres dècades de
postguerra, marquen un punt d'inftexió en [a història de la [iteratura catatana. Autora d'èxit, catalanista, esquerrana, feminista i dona compromesa a molts nivetls, aquesta barcelonina
destaca sobretot en ets camps de [a narrativa i del periodisme.
La seva mort prematura, et 1991, va impedir la continuìtat d'una obra amb dues etapes ben definides que presenta fites com
ara [a novet.ta EI temps de les cireres, e[ reportatge Els catoIans als camps nazis, e[ recutl de contes El cant de la joventut
o t'assaig Digues que m'estimes encora que sigui mentida. Molt
traduida a ['espanyo[, alguns dets seus textos s'han trasttadat a
diverses llengües europees, i fins i tot a[ xinès o at japonès.
Neus Real. http://www.visat.cat/cat.html

