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Si et sembla, comencem parlant de la teva 
família. Els teus pares eren persones cultes i 
polititzades. La teva mare havia escrit en pu-
blicacions d’esquerres als anys vint i trenta, i 
el teu pare era proper a la Lliga Regionalista 
i també havia escrit diversos llibres. A casa 
teva es parlava de política de forma habitual?
Sí, però, què et diré?, es va començar a parlar 
de política cap a l’any 50. Perquè, al principi, 
el pare, doncs, com que era catòlic, no és que 
anés a favor de Franco, però veia el govern 
bastant bé. Però no és que ell anés a favor de 
Franco. ell va canviar molt quan va començar 
a defensar gent en el ToP,1 el Tribunal de l’or-
dre Públic, eh? També portava moltes separa-
cions. o sigui... Va portar diverses persones 
al ToP i, és clar, això el va fer canviar, ja, de 
mica en mica. I, després, en trobar-se que les 
seves filles, jo, la montserrat i la Carmina, i el 
meu germà, ens movíem políticament, doncs 
ell també va haver d’anar acceptant-ho.

Ja. Parles del moment en què els teus ger-
mans i tu vau començar a entrar en política... 
Quan vas començar tu?
ui, jo vaig començar força tard. Bé, l’any 1950 
vaig entrar a la universitat a fer Filosofia i Lle-
tres, i l’any 1951 hi va haver la vaga dels Tram-
vies, i vaig anar a trencar vidres [riu].

Com va anar això?
Doncs a la universitat..., perquè van pujar el 
preu del bitllet dels autobusos i ens vam co-
mençar a moure. Jo, amb el fill d’en Fages de 
Climent i el de l’octavi Saltor, amb qui érem 
molt amics, els pares i nosaltres, doncs jo el 
que tinc molt present d’aquells dies és que 

vaig anar amb el tramvia 26, que anava als 
Penitents i que parava davant del que ara és 
el Cine Comèdia... Doncs vam trencar els vi-
dres allí. I llavors, una veu va dir que venia la 
bòfia. I vam córrer com uns desesperats fins 
al carrer Bailèn...

Per refugiar-te?
A refugiar-se. recordo que després va venir la 
policia i va començar a pegar, i també tinc a la 
memòria una amiga meva, el xicot de la qual 
era un d’aquests que havia fet el servei mili-

Maria Isabel Roig i Fransitorra
“Jo no m’he amagat mai. Sóc comunista”

1  el Tribunal de orden Público (ToP) es constituí el 1963 i fou dissolt el 1977. era una instància judicial que tenia 
l’objectiu garantir l’estabilitat del règim franquista perseguint i reprimint allò que el franquisme considerava 
delictes polítics. 

maria Isabel roig en una imatge del setembre de 
1934. Arxiu Vinyes-roig.
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tar, i es va vestir tot de militar i va començar 
a apallissar la gent allí davant. I llavors, per-
què no ens passés això, el pare de la Victòria 
dels Àngels, a qui nosaltres dèiem “el rom-
petechos” perquè era petit, ens va tancar a la 
capella de la universitat, perquè els policies 
no ens toquessin.

I, a casa teva, els teus pares sabien que ha-
vies anat a trencar els vidres dels tramvies?
Sí, sí, sí. I l’àvia era la que ajudava més. Bé, 
però jo, després, per problemes que hi va ha-
ver, doncs, vaig entrar a treballar al servei de 
Parcs i Jardins i ja no em vaig significar políti-
cament durant uns anys.

Vas entrar a treballar al Departament de Parcs 
i Jardins de l’Ajuntament?
A l’Ajuntament, sí. Quan hi havia el Porcioles. 
el meu pare era molt amic del Porcioles i del 
senyor riudor, que era el jefe de Parcs i Jardins. 
el riudor va dir al meu pare: “no saps d’algu-
na noia que pugui treballar a Parcs i Jardins 
com a secretària meva?”. I el meu pare es va 
enganxar a això i va dir “la meva filla”. I vaig 
entrar al servei de Parcs i Jardins. I hi vaig tre-
ballar des de l’any 1954 fins al 1963.

I durant aquests anys no et vas significar  
políticament?
No. Activament no, però estàvem en... Bé, 
és clar, per exemple, al servei de Parcs i Jar-
dins venia moltes vegades la policia a buscar 
les fitxes de gent que eren de... no eren de 
Comissions, però que no... que no treballa-
ven, diguéssim, que no eren adeptes al go-
vern i, llavors, no hi havia manera que les 
trobéssim. Ja m’entens. S’havien perdut. I en 
aquells anys, jo, quan em vaig començar a 
moure una mica, va ser quan vaig venir aquí, 
a Sant Andreu.

Quan et vas casar?
em caso, sí. I vinc a viure aquí.

I véns cap a Sant Andreu.
Que no m’agrada!

No t’agrada? Com trobes aquell Sant Andreu 
de l’any 1963 perquè no t’agradi?
un poble carregat de romanços, com jo dic, 
on, per exemple, què et diré?, eren xafarders, 
a veure, això no sé si els agradarà gaire. eren 
xafarders, es ficaven en la vida dels altres. 
molt poble.

Tu venies de l’Eixample, que ja era més ciu-
tat, no?
Clar, allò... era una altra cosa, molt diferent. 
A més, jo, per dir-ho d’alguna manera, venia 
d’un altre ambient, “de llegir”, per exemple, a 
casa havia vingut la mari Santpere, el Pemán, 
en Segarra, el Fages de Climent, s’hi feien  
reunions... o sigui que, un diumenge al mes, 
hi havia reunions literàries. I vaig venir a cau-
re aquí. Ni més ni menys. eren bona gent, 
això sí. I m’hi vaig estar dos anys i mig, i vaig 
tenir tres criatures. Però jo ja no... la cosa no 
m’agradava, estar sense fer res... he de dir la 
veritat, a mi les feines de la casa...

No t’agraden...
No és que m’omplin. I, és clar, no, no em sentia 

maria Isabel roig a la dècada dels 60.  
Arxiu Vinyes-roig.
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mestressa de casa. I llavors, el meu cunyat, el 
marit de la montserrat, que va ser vicedegà 
del Col·legi d’Arquitectes, em va dir “ara hi 
ha una opció...” i el 19 de maig del 1967 vaig 
entrar a treballar al Col·legi d’Arquitectes. A 
més, per les feines que vaig fer al Col·legi 
d’Arquitectes, no és per dir-ho, però sempre 
m’han considerat estupendament bé. Hi he 
treballat trenta anys. em van jubilar el 1997 i 
encara ho enyoro! Primer vaig estar a Cultu-
ra, però després vaig passar a les comissions 
de Patrimoni, d’urbanisme, de Tecnologia, i 
jo era la secretària de totes aquestes comis-
sions. Vaig conèixer molta gent, vaig conèixer 
l’arquitecte que va fer el Palau Sant Jordi, per 
exemple. o sigui, molt moviment. Vaig tor-
nar a reviure allò que havia tingut al Servei de 
Parcs i Jardins.

Anys enrere...
Bé, a veure, entro al Col·legi d’Arquitectes i em 
faig amb tot els... a l’oficina on vaig a parar, 
que és l’oficina d’Informació urbanística, gai-
rebé tots eren comunistes.

D’acord. Aquí volíem arribar. Perquè tu, clar, 
mentre estàs amb els tres nanos no tens cap 
mena d’activitat ni social ni política...
No, res. el màxim que fèiem era anar al teatre 
algun dia, però res més.

Llavors, ja el 1967 se t’obre aquesta possibi-
litat i, a més a més, tots els companys són 
comunistes...
Del PSuC. Tots... Bé, hi ha el PSuC, hi ha el 
mLm, el moviment Leninista... Bé, no me’n 
recordo exactament. entro a treballar al car-
rer del Subteniente Navarro, on hi havia l’ofi-
cina d’Informació urbanística. o sigui, que 
jo passo a ser la secretària dels advocats que 
fan els recursos contra les qüestions urbanís-
tiques. entre ells, el que va ser rector de la 
universitat Pompeu Fabra, l’enric Argullol... 
Tots eren comunistes del PSuC.

I et vas afiliar al PSUC?
encara tardaria uns anys a afiliar-m’hi. Però 

en aquell moment sóc de Cristians de Base i, 
és clar, els Cristians de Base són els que es-
tan comunicats amb en Comín i tots aquests.

Explica’m això dels Cristians de Base.
Bé, som els que no estem conformes... estem 
a dins de l’església, no volem marxar de l’es-
glésia, però no estem d’acord amb la manera 
de ser de l’església.

Com a institució, pel que representa?
És clar que jo, abans, cap als anys seixanta, 
vaig anar a roma i vaig estar a la canonització 
de Sant martí de Porres, i vaig conèixer perso-
nalment el Papa Joan XXIII. La impressió va 
ser molt forta i totalment positiva.

A missa, hi anaves? Hi anaves amb el teu 
pare? 
Primer hi anàvem tota la família... el pare, 
la mare, l’àvia, la minyona, de vegades tam-
bé una tia. I tots nosaltres. Tots a missa, tu. 
ocupàvem tot el banc. He de dir que el pare 
era molt religiós. el meu pare, sí. La mare, 
no tant. La mare se n’ha tornat ara de gran, 
però, bé...

Hi anava, doncs, perquè hi anava el marit...?
Sí.

Hi havien d’anar tots i era el que tocava, i 
després ja hi comences a anar sola, no?
Quan vaig sortir del col·legi, vaig anar a fer 
classes de catequesi a les barraques “Francis-
co Alegre y olé”, que érem nosaltres, que és a 
Sant Josep de la muntanya.

Per tant, anaves a fer catequesi, també.
Sí, catequesi, i després entro als Cristians pel 
Socialisme.

Com hi entres? A través de qui?
De l’Ignasi Pujades. Ja saps qui és?

Sí.
Bé. ell, en aquella època, era el vicari d’aquí, 
de Sant Andreu.
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Per tant tens, a Barcelona, per dir-ho així, tot 
aquest nucli comunista que està a dins de 
l’Administració, perquè és gent que treballa a 
l’Ajuntament i que entra i surt, però és allà. I, 
després, aquí a Sant Andreu, hi tens contacte 
amb el vicari i amb gent de la parròquia...
De la parròquia, sí. es forma, a Barcelona,  
el Grup de Drets Humans, on hi ha en 
Camps...

I on eres més activa ?
Al grup de Drets Humans. Llavors, quan en 
Camps era aquí, va ser quan van matar Puig 
Antich. Bé, espera’t. Abans fèiem reunions 
clandestines, per exemple, la Núria Gispert i 
jo anàvem amb un noi d’aquí de Sant Andreu 
de qui nosaltres, en broma, dèiem que ens 
feia catequesi marxista.

I on fèieu aquestes reunions?
mira, les fèiem a casa d’aquest noi, que vivia 
per aquí. Però hem de dir la veritat, i alguna 
vegada ens seguia un cotxe. I suposo que de-
via ser la policia.

Quan us reuníeu? Un dia a la setmana?
un dia només. Però a casa de la Núria també 
teníem, ella i jo, reunions, i fèiem veure que 
fèiem mitja, eh? I el cotxe també hi era. o sigui 
que ens vigilaven, però...

I què feieu en aquestes reunions?
Doncs parlàvem de tot allò que ens havien dit, 
llegíem llibres, i el que fos necessari.

Quins llibres llegíeu?
Doncs mira, vam llegir tot els llibres dels 
comunistes italians. Com es diu aquell?, és 
que jo ara he anat perdent la memòria, bé, 
no ho sé, llibres, com si fos text comunista, 
o sigui... i, després, també llegíem tot el que 
escrivia en Comín. Com es deien aquells lli-
bres? Bé, comunistes...

Llibres del Partit Comunista Italià? Què n’ex-
treieu?
Vèiem que havíem de tirar endavant i que 

havíem de lluitar. Bé, és que s’ha de tenir en 
compte que aquí es lluitava contra una per-
sona que era Franco. I, és clar, tots estàvem 
bastant units per anar contra Franco. També 
t’he de dir que al bar Versalles ens reuníem 
cristians, demòcrates, comunistes, tots aquí. 
I la... la gent ho sabia, eh?, que cada un era 
el que era, però ens reuníem. mira, t’he de 
dir que els Cristians pel Socialisme d’aquí, de 
Sant Andreu, vam decidir fer una enquesta per 
demanar que es trenqués el concordat entre 
espanya i el Vaticà. I això es va treballar a casa 
de la Núria Gispert i del seu marit, el doctor 
Vidal. I jo tornava molts dies molt tard i podia 
comptar que les finestres aquestes vigilaven.

I, en aquestes reunions dels Cristians pel So-
cialisme, parlàveu de modificar l’Església, de 
com havia de ser l’Església...
No. Allò era de tipus polític. Jo vaig entrar al 
PSuC juntament amb tot un grup; també en 
Comín ens hi va fer entrar, eh?, o sigui que 
no... no, no, es parlava de canvis de govern, 
també, eh?

I, a més a més de parlar-ne i de teoritzar i tot 
això, fèieu alguna acció aquí, a Sant Andreu? 
Sí, en vam voler fer una, per exemple, sobre 
la pena de mort. Però ens la van prohibir. La 
vam fer als “Padres”, i després en vam fer una 
altra, però després em sembla que no vam 
tenir temps, perquè ja va començar a haver-
hi més moviment. Bé, abans d’això, aquí a la 
parròquia, es fèien reunions de Comissions 
obreres, i el que fèiem era anar-hi tots amb un 
missal, per si hi entrava la policia. I a la parrò-
quia que hi ha a prop de la Casa Bloc, al costat 
de la policia, també hi fèiem reunions. Però la 
policia mai no se’n va assabentar. I estava al 
costat, eh? o sigui que ja està bé.

I com ho fèieu? Com hi entràveu?
D’un en un i amb el missal. I les fèiem a la 
capella... o bé a dalt, on fan la catequesi. 

Us reuníeu molts?
No. en aquestes reunions devíem ser, potser, 
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entre 15 o 20 persones, però bé... una vegada 
van rodejar la parròquia!

Aquesta de Sant Andreu?
Aquesta... I vam sortir-ne tranquil·lament. I va 
sortir una vella que no estava a la reunió, amb 
un bastó i cridant, dient que apallissaria [riu] 
tots els policies. I els policies se la miraven com 
dient “què li passa, a aquesta dona?” [riuen]. 
Aquesta reunió era sobre Comissions obreres. 
I, llavors, doncs també hi havia els Cristians pel 
Socialisme, que ho portava l’Ignasi...

Pujades...?
...Pujades, i bé, en Camps ho sabia. en 
Camps deixava fer, ell feia de senyor rector, 
segons deia.

Ja. Perquè, clar, ja saps que sobretot després de 
la guerra la dreta es relaciona amb l’Església...
Sí.

I el comunista es relaciona amb el menjaca-
pellans, amb l’antiesglésia...
Sí.

I, en canvi, vosaltres éreu antifranquistes,  
antidictadura, comunistes i gent d’Església.
D’església, i que la gent no ho entén... A mi 
em deien: “com pot ser que vagis a missa sent 
comunista?”.

I com és que hi anaves, a missa, sent comu-
nista?
Perquè sempre he cregut. A veure, la manera 
de canviar l’església, com ara, és fent-ho des 
de dins; si no es fa així, no hi ha res a fer. I 
cal fer-ho des de moviments de dins de l’es-
glésia. Jo, en aquella època, vaig ser també 
vicepresidenta del Casal Catòlic. el president 
era l’enric Vidal, que era comunista. I es veu 
que el bisbat va avisar en Camps, al qual li 
van dir que érem comunistes. I Camps va dir: 

“si treballen bé, no tinc res a dir”. Com el Col-
legi d’Arquitectes. Quan hi vaig ser, jo ja era 
comunista, i ho sabien, i vaig ser del comitè 
d’empresa i mai no em van dir res. Fins i tot, 
un senyor que era castellà i que ja és mort 
em va dir “si todo el mundo trabajase como 
Isabel, bienvenidos los comunistas y los de 
Comisiones obreras”.

Però el marxisme no diu allò que la religió és 
l’opi del poble?
Bé, en aquella època això ja estava força pas-
sat. Tot això ja passava a començaments dels 
anys setanta, i potser als anys quaranta sí que 
se sentia a dir, però als setanta ja no. Però... 
jo sempre he cregut que calia canviar des de 
dins. Ara ja no, perquè no en tinc ganes. I ara, 
t’he de dir la veritat, allò que passarà demà, 
que fan sant... ai!, això em subleva comple-
tament. Perquè no. No. Aquests senyors van 
morir igual que els altres, per idees. No van 
morir per ser... Bé, eren catòlics, però van mo-
rir per la seva idea i ja està.2

Així, em dius que en els anys setanta tam-
poc no entenien que fóssiu comunistes i 
d’Església?
Sí, d’església. Jo, a casa meva, no l’hi vaig dir 

2  L’endemà d’aquesta entrevista, el diumenge 28 d’octubre del 2007, el Vaticà va beatificar 498 nous màrtirs, 
persones que havien mort durant la dècada del 1930 a causa de la “persecució religiosa” que els estaments de 
l’església consideren que es donà en aquells anys a espanya.

maria Isabel roig amb el seu fill Galdric amb 
l’església de Sant Pacià al fons, l’any 1969.  
Arxiu Vinyes-roig.
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al meu marit. Vaig tardar bastant a dir-l’hi, que 
ho era, eh? Jo vaig entrar al partit l’any 1974. 
Al PSuC.

Al PSUC. Per tant, doncs, fins al 1974, quan 
entres al PSUC, tens una activitat bastant...
Forta. escolta, quin any van matar el...

El Puig Antich? Doncs el 1974.
Bé, el funeral de Puig Antich, es faria aquí a 
Sant Andreu.

Com ho vas saber?
Perquè m’ho va dir en Camps! Jo ja llavors ja 
venia aquí. I en Camps va dir que... va acceptar 
que es fes aquí. L’hi van demanar i ell va dir 
que sí. Per això, quan anava entrant la gent, 
ens va venir la policia. I jo me n’anava i en 
Camps em va dir “quieta al costat meu!”. Hi 
havia en Camps, l’Ignasi, un que es deia rai-
mon i que també era capellà. I no sé qui més 
hi devia haver. Bé...

Era una missa, oi?
una missa. S’anava a dir una missa, però lla-
vors, resulta que ens ho van prohibir, però en 
el sentit que en Camps..., jo reia, perquè és 
que..., quan ho penses..., saps que hi ha unes 
escales per entrar aquí?

Sí!
en Camps li deia: “haga el favor de bajar, por-
que esto es territorio de la curia romana”. I 
l’altre [riu] baixava. I, quan ho tornava a inten-
tar, li deia: “haga el favor de bajar, que aquí 
es... es un templo católico”.

Va entrar-hi molta gent?
Ple. Perquè venia gent de Barcelona.

A veure, vosaltres éreu a la porta i la gent hi 
anava entrant. Aleshores, quan ja hi havia 
molta gent, hi va entrar la policia...
Va entrar la policia i els va fer fora. Però, men-

tre anaven sortint –no en recordo ben bé l’ho-
ra–, en Camps em va dir: “digues a las ocho a 
l’altar del Santíssim; a les vuit a l’altar del San-
tíssim”, però es veu que ho vaig dir a algun 
“social”, perquè els “socials” no anaven ves-
tits de policies... I llavors, quan anàvem a dir 
la missa, en Camps els va veure al darrere...

Que va ser ja a la tarda?
A la tarda. I va dir que no deia la missa si 
no marxaven. Van marxar i llavors es va dir 
la missa. Però passava que tots teníem por 
que en sortir ens agafessin. Però no ens van 
agafar.3

I ho van fer a la capella del Santíssim?
Sí.

I hi havia molta gent? Hi havia menys gent 
que abans?
estava pleníssim. Això sí. Però, és clar, molta 
gent no va tornar a venir, perquè hi havia la 
por que passes alguna cosa.

I com va ser la missa?
en Camps va fer el seu sermó i, com que era 
molt punyent, va pressionar en el sentit de la 
pena de mort. I políticament, també, eh? Hi 
havia molta gent que... que no era d’aquí, de 
Sant Andreu.

Isabel, què és el que et va portar a lluitar con-
tra la dictadura?
Home, jo sabia que hi havia molta gent que 
patia molt. Sobretot aquells a qui agafaven 
i pegaven i, a més, que no era normal que 
estiguéssim vivint d’aquella manera, que 
era una por contínua. Bé, jo anava a moltes 
manifestacions; mai no havia corregut tant 
com l’1 de maig del... [riu], que m’amagava 
a les porteries, i hi havia gent que obria les 
porteries perquè et poguessis amagar. I, a 
més... era un règim que s’havia d’acabar. És 
clar que vam tenir la sort que es morís. Que 

3   La convocatòria que la parròquia va editar per convocar la gent a la missa es contradiu amb aquesta narració, 
ja que indica que la missa s’havia de celebrar el divendres 8 de març, a les 9 del vespre.
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això sí que va ser una sort, perquè si arriba 
a durar gaire més, no sé com acabem tots 
plegats. Aquí al carrer malats, on hi havia la 
comissaria, hi havia un policia, el comissari, 
que a mi em coneixia. I, un dia, la meva mare 
anava en cotxe –va aprendre a conduir ja de 
gran– i va tenir un accident a la meridiana, 
i el pare, no sé per què, va haver d’anar a 
aquesta comissaria de Sant Andreu, i el co-
missari li va dir “usted es el padre de la rubia, 
una que vive aquí, en San Andrés?” –perquè 
a mi em deien la “rubia de San Andrés”–, i el 
meu pare va dir “ah, sí, pero viven dos o tres 
más”; no era veritat, però ell devia pensar 
“digues això”. “Sí, sí, la rubia, la mayor”, i el 
policia li va respondre “dígale que vaya con 
cuidado”. Però...

Com es deia aquest comissari? Te’n recordes?
No. Però va dir que anéssim amb compte i, 
quan es va jubilar, em va venir a veure al Col-
legi d’Arquitectes i em va dir: “sabía dónde se 
reunían, lo sabía todo, y si no me daban la or-
den de Vía Laietana yo no decía nada”. o sigui 
que era un home una mica així...

Els teus pares sabien aquest compromís que 
tenies?
A veure, la montserrat era del PSuC. La Carmi-
na ho era. Jo ho era.

I de Cristians també?
No. elles no. Perquè elles... elles de seguida 
que van poder van deixar d’anar a missa. el 
meu germà era socialista. o sigui que, entre 
tots... el meu pare ho sabia. A més, al meu 
pare li agradava molt parlar de política, molt, 
perquè ell havia sigut un gran polític. Si no 
hagués tingut tants fills, el meu pare hauria 
arribat a ser un... ja era escriptor, molt bon 
escriptor, però, a més, hauria sigut un polí-
tic fort... I ell i jo ens enteníem molt, encara 
que ell fos de dretes, però era de dretes civi-
litzat, eh? o sigui que hi podies parlar. era un 
home... És el primer que va firmar per dema-
nar la legalització del PSuC. 

I podíeu parlar de política de tu a tu?
Sí, però amb la meva mare, no. La meva mare, 
no. La mare era més difícil. La meva mare, per 
exemple, era més tancada pel que fa a aques-
tes coses. Inclús ara continua sent tancada. 
en aquest sentit, per exemple, la montserrat, 
que va morir el 1991, ara en farà 16 anys, dues 
nits abans de morir em va dir “quan tu deixis 
el PSuC, s’ha acabat el PSuC”. ella el va deixar 
abans. Per problemes... no s’entenia amb el 
Gutiérrez i tots aquests... però jo..., jo, no... 
ara no... no vaig a cap reunió ni res, però em 
sento... em sento del PSuC, no d’Iniciativa, 
que això és molt diferent, eh?

Quin va ser el teu paper al PSUC?
Sí, mira, vaig estar al comitè de Barcelona, on 
també hi havia en Lucchetti, que n’era el pre-
sident, i també hi era l’enric Vidal. Llavors hi 
va haver les primeres eleccions municipals, 
quan jo ja estava separada del meu marit i 
vivia a la part alta de Fabra i Puig, en una tra-
vessia que pertanyia a Nou Barris. I em van 
nomenar consellera del Districte. A la conse-
lleria vaig tenir la responsabilitat d’urbanis-
me i Habitatge.

Com era Nou Barris? Sent-ne la consellera 
d’Urbanisme devies ser qui tenia més feina? 
[somriu]. Cada dia era posar el peu a terra i 
ja hi havia algú... Per exemple, la maruja, que 
llavors també era del PSuC, era la que arma-
va tots els tinglados. No deixava fer segons 
què i, llavors, havies d’anar i mirar. Jo treba-
llava al Col·legi d’Arquitectes, però a la tarda, 
com que llavors fèiem l’horari de 8 h a 15 h, 
pagant-m’ho de la meva butxaca, agafava un 
taxi cap a Nou Barris. I hi feia de tot. La pro-
moció dels habitatges de renfe-meridiana els 
vaig fer jo. Jo, juntament amb una que llavors 
era la presidenta de l’Associació de Veïns i 
que es diu Pepita. el seu marit, el manolo, 
era qui portava el diari Treball en l’època de 
Franco, era taxista, i el portava [riu], és a dir... 
era qui el repartia, eh?, i hi vam fer moltes 
coses.
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I per què vas acceptar ser consellera?
Perquè m’agradava aquella feina. Pensa una 
cosa: que jo d’urbanisme en sabia bastant 
perquè havia treballat amb l’Alibés i l’Argu-
llol, que eren advocats urbanistes. eren els 
qui havien fet les denúncies contra tot el que 
es feia a Santa Coloma, o al Vallès o on fos, 
perquè llavors el Col·legi d’Arquitectes era 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears. 
o sigui que també de les Balears. Jo passava 
a màquina els documents, perquè llavors no 
hi havia ordinadors encara i, és clar, a més, 
he de dir la veritat, quan vaig acceptar ser 
d’urbanisme i d’Habitatge, doncs, sobretot 
l’Alibés m’ajudava. em deia: “no, fes-ho així, 
fes-ho així...”. Però és perquè m’agradava. 
Perquè vaig gaudir també, molt... I vaig es-
tar-hi vuit anys, eh? Que és molt, eh?

Et passava factura ser comunista?
Això sí que ho he de dir. Aquí, a Sant An-
dreu, només m’hi he trobat potser quatre o 
cinc persones que m’han tombat la cara per 
saber que era comunista. Ara, com que sem-
pre han vist que jo he estat a l’Associació 
de Veïns i que he treballat per Sant Andreu, 
doncs llavors han passat per alt que fos co-
munista i m’han admès... Per exemple, quan 
hi havia en Camps, vaig estar en el consell 
parroquial i algú em va dir que jo..., bé, van 
dir a en Camps “compte, perquè és comu-
nista”. I jo li vaig dir a en Camps: “és que ho 
diré públicament!, per què no ho puc dir?”. I 
em va respondre “home, no, perquè pot ha-
ver-hi algú que et posi la denúncia”. “Doncs 
que em posin la denúncia”. I ho vaig dir. Tot-
hom va callar, i van veure que jo treballava 
per coses de l’església i ja no hi van donar 
tanta importància. Potser si no m’haguessin 
vist per l’església sí que la cosa hauria anat 
diferent.

O sigui, que no et vas amagar mai...
mai, mai, mai. Fins i tot al Col·legi d’Arqui-
tectes, jo portava un penjoll que era la falç i 
allò altre...

El martell.
...i el martell, que era de plata, que me’l va 
regalar el partit. me’l va regalar. I el portava 
tranquil·lament. L’únic que, al Col·legi, com 
que aquest grup era comunista, ens deien des 
del Col·legi, des de la central, “l’oficina sinies-
tra”. I, a vegades... Per exemple, jo tinc molt 
bones amigues que sabien que era comunis-
ta, i al Col·legi, el cap de personal també ho 
sabia, eh? Només cal que et digui que em van 
nomenar per anar a les reunions del Sindicat 
Vertical i sabien que era comunista. I jo anava 
en representació del Col·legi d’Arquitectes a 
les reunions. 

Confiaven en tu...
Feia d’enllaç. Com, per exemple, quan hi va 
haver la vaga aquella, el 14 de desembre. Bé, 
doncs, el Col·legi va fer vaga, però van posar 
de condició que em quedés jo tot el dia a... 
[riu] a l’edifici. I sabien que jo era de Comis-
sions obreres i que era del PSuC. o sigui, la 
junta em va cridar i em va dir: “miri, nosaltres 
ens estimem més que faci la guàrdia, també 
s’hi quedarà un ordenança”, i l’ordenança 
també era de Comissions obreres, i ens vam 
quedar els dos tot el sant dia tancats allà dins, 
i ens va passar un d’aquells que miraven si hi 
havia gent treballant, i va dir “hola, Isabel”, 
com si res, saps?

I això per a una mare de tres fills és un sacri-
fici molt dur?
mentre van ser petits, sí, però jo no hi era. 
Vaig començar a treballar molt fort quan el 
Pau ja tenia deu anys. I als deu anys ja es po-
den valdre. Per exemple, en aquella manifes-
tació que hi va haver el dia 1 de febrer, allà al 
Passeig de Sant Joan, a mi em van apallissar. 
Vaig anar com a Assemblea de Catalunya, per-
què en Camps no hi podia anar, perquè era 
diumenge i deia missa. m’hi va enviar a mi. I 
com que van començar a pegar al Xirinachs, 
jo em vaig deixar anar i els vaig dir “sinver-
güenzas”. els vaig dir de tot. I un que era allà 
em va dir: “corre, perquè ara t’agafaran a tu”. 
Jo portava un ponxo de color verd, d’aquells 
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forts [somriu] i, a més, com que sóc alta... Bé, 
vaig córrer com una desesperada, i allà on hi 
havia abans les Aigües de Barcelona, hi havia 
un garatge i m’hi vaig amagar. Però, com que 
vaig veure que estaven pegant la mari Ángeles 
de Nou Barris, que estava molt malament dels 
ronyons i li pegaven als ronyons, vaig sortir i 
vaig dir: “no la peguen más”. I llavors el poli-
cia es va tombar i vaig tenir la desgràcia que, 
tot i demanar-los “a las piernas no”, em pe-
guessin a la cama esquerra. I sempre he tingut 
malament la cama esquerra perquè et pega-
ven amb les porres elèctriques i feia un mal 
terrible. I bé, quan es va acabar tota aquella 
manifestació, vaig anar a casa dels pares, i el 
pare em va dir: “demà a treballar, eh?, encara 
que et faci mal...”.

Què et va dir el teu pare quan et va veure 
arribar d’aquella manifestació?
oh, res, el pare hi estava a favor. Això ja era 
a les acaballes. Pensa que érem tres que es-
tàvem així. Per exemple, la montserrat la van 
agafar aquí a la plaça del Virrei Amat, un 1 de 
maig; la van agafar, la van portar a la Jefatura 
de la Via Laietana. I d’allà va anar a la presó 
de dones de la Trinitat. I s’hi va estar gairebé 
dos mesos i mig... I en va fer de totes, allà 
dins, eh? Això sí, perquè ella era... Va fer una 
reunió de tot de putes i els ensenyava a llegir 
i a escriure. I tenia un mirall i empipava el 
guàrdia civil que estava fent la guàrdia de dalt. 

Jo vaig acompanyar la meva mare a veure-la, 
i saps què és parlar en castellà amb la teva 
germana? Jo hi vaig parlar poc, però la monja 
aquella va dir: “no hay quien la aguante”. La 
meva mare li va portar una faldilla més llarga 
i ella no la va voler, perquè era l’època en què 
es portaven les faldilles curtes.

Anem cap a Motor Ibérica. És el 1976, oi, Mo-
tor Ibèrica?
Sí. Hi ha una vaga. I llavors les dones deci-
deixen... Bé, en Camps els dóna permís per 
tancar-se dins de l’església. La condició que 
va posar en Camps va ser que, el diumenge, 
les misses es poguessin dir tranquil·lament. 
I elles es tancaven a dins de la sagristia i la 
feien servir de cuina. La Natàlia (filla) anava a 
buscar les nenes, perquè llavors jo vivia aquí, 
al carrer Santa marta, no vivia al carrer Llen-
guadoc, i les anava a buscar i les portava aquí 
perquè es poguessin dutxar. I, moltes vega-
des, la Natàlia dinava amb elles. I hi sopa-
va. el dia que les van treure, va anar de mitja 
hora que la Natàlia no estigués a dins. La Na-
tàlia tenia deu anys. o sigui que les anava a 
buscar, les portava, es dutxaven, les tornava, 
o sigui que estava entremig d’elles.

Amb tota normalitat?
Sí. entrava i sortia.

I hi havia policia al voltant?
Sí. mira, la policia estava al davant. I, quan jo 
entrava a dins de l’església hi havia un tinent 
que deia a un altre: “mira, ésta es la señora 
presidenta de los Hechos Humanos”, no de 
los “Derechos”, de “los Hechos”! La revetlla 
de Sant Joan la vam celebrar aquí, a la parrò-
quia, amb coques, tot a fora, al darrere. Vam 
fer-hi vàters, dutxes... els ginecòlegs d’aquí, 
els Cararach, van fer conferències amb aques-
tes senyores sobre la píndola, i els marits 
s’enfilaven, perquè només de pensar que els 
deien això ja era... L’enric Vidal va oferir con-
ferències sobre malalties. Perruqueres d’aquí 
de Sant Andreu hi anaven i les pentinaven i 
les arreglaven. Al Forn molins, abans que jo 

maria Isabel roig, a la dècada dels 70, amb els seus 
tres fills, Pau, Galdric i Natàlia.  
Arxiu Vinyes-roig.



136

anés a treballar cada matí, jo hi recollia el pa 
per a elles, i el donaven gratis. Al carrer Llen-
guadoc, on hi ha aquella floristeria, hi venien 
peix. I el del peix també donava peix. Carn, 
tot. o sigui que no els va faltar mai res. ma-
talassos, mantes, de tot.

I com ho vau organitzar això?
Bé, la maruja, la de Nou Barris, és qui va or-
ganitzar tot el de dins, i jo vaig portar tot el 
de fora, és a dir que mirava que tinguessin 
menjar i tot això. I la maruja es barallava con-
tínuament amb una altra que era d’uGT, es 
barallaven i jo pensava “un dia aquí s’armarà 
la...”, bé... I també hi ajudava gent catòlica, 
d’església.

I tu què feies? Vas haver d’anar per les bo-
tigues per demanar: “em podeu donar pa o 
podeu...”?
No, bé, això sí. resulta que els fills dels mo-
lins van estar a la presó, perquè, quan hi va 
haver aquella campanya de “Volem bisbes 
catalans” van anar a la presó. I em van de-
manar a veure si sabia d’un advocat i els vaig 
recomanar el Semir i, bé, a aquesta gent no 
calia demanar-los res, perquè ja donaven el 
que podien. I el meu marit ni pensar-ho, de 
tot això. ell no hi entenia. era bastant pacífic, 
en el sentit que ell gairebé no es movia per 
aquestes coses. Però jo aquí tenia els marits, 
molts marits de les tancades. I, com que en-
cara no hi havia ni aquesta casa ni aquesta 
altra, des del nostre terrat es veia l’església, 
i venien a vigilar que no hi entrés la policia. 
I es portaven el seu menjar, s’asseien a dalt 
i vigilaven. I mentre aquelles dones van ser 
aquí, també hi va haver sempre, també, un 
cotxe de policia.

Sempre?
Sí. I el Galdric, el Pau i la Natàlia (els tres 
fills) feien paperets que deien “la policia és 
això, la policia és allò”, i els tiraven. Fins que, 
un dia, un policia va trucar –i vaig pensar 
“ara ja està, ara sí que l’hem feta bona”–, i 
em va dir “mire, señora: usted puede hacer 

lo que quiera, pero dígales a sus hijos que no 
nos echen más papeles”...

I això va ser l’únic que et va dir la policia?
L’únic. Però el dia que van entrar... Abans, jo i 
alguns altres vam anar a veure el governador 
civil i li vam demanar que no les tragués ma-
lament, si les havia de treure. I les va treure 
un dia que a mi em van haver d’avisar perquè 
no hi era, ja que estava treballant. Al bisbat no 
li agradava el que estava passant aquí. Clar, 
home, aquí es van fer comunions i les dones 
també hi van ajudar; i al final no van treure res, 
eh?, però, mira. Hi havia gent del Partit del Tre-
ball, uGT, Comissions obreres, els partits, els 
socialistes no gaire, però el PSuC, sí. el PSuC 
d’aquí de Sant Andreu va treballar molt.

Hi ha hagut un parell de coses que ha dit que 
m’han sobtat. Mossèn Camps. Que és gairebé 
una figura que tenim tots idealitzada, no? Dius 
que no va anar a la manifestació en què van 
pegar el Xirinachs perquè havia de dir missa. 
Quan Motor Ibérica, la condició que va posar 
va ser que a l’hora de missa no hi hagués les 
dones, és a dir que l’església no estigués ocu-
pada, per dir-ho d’alguna manera. És una per-
sonalitat que sobta, no? És a dir, hi està invo-
lucrat, hi està ficat, ajuda, però hi ha una cosa 
que no es toca, que és la missa.
Perquè ell és capellà. I mai ha deixat de ser 
capellà. 

No tenies por d’implicar, fins i tot, casa teva? 
Perquè, clar, una cosa és anar a reunions 
clandestines i una altra cosa és que la casa 
teva es converteixi gairebé en la base, no?
No. No ho vaig pensar. Potser si ho hagués 
pensat... Per això el meu marit devia estar 
mort de por. es devia pensar que... Però, a 
veure, allò de motor Ibérica, allò dels Drets 
Humans... és a dir, estaven trepitjant els tre-
balladors i per a mi era una qüestió de drets 
humans, més que no pas de comunisme. I 
això també fa... Clar. Però no ho vaig pensar 
mai. I, ara, de vegades, penso “mare meva, si 
has fet coses que...”, bé, però ara ja està. Ara 
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no ho faria, eh?, moltes coses, ara ja me les 
pensaria. Primer, perquè ja sóc gran, ja no... ja 
no puc córrer. Però si he corregut! oh!

Anem cap a la mort de Franco.
A la mort de Franco... Ah, no, escolta, jo al 
Col·legi d’Arquitectes vaig ser la primera d’as-
sabentar-me que l’almirall aquell, el Carrero 
Blanco, havia volat cap al cel. Perquè abans 
que ho diguessin a madrid hi havia Consell 

General d’Arquitectura. I l’Alibés estava amb 
el degà al consell nacional. I van ser ells els 
qui van veure, des de les oficines, com volava. 
I l’Alibés em va telefonar i em va dir que anés 
de seguida a dir-ho a la central. Jo hi vaig anar. 
I després, a la mort d’en Franco, en un bar que 
ja sabíem, que ens enteníem, ja, no?, m’en-
tens?, hi vam posar ampolles de xampany. I el 
dia..., bé, ell va morir a la nit, però l’endemà, a 
l’oficina, tots vinga a veure xampany...

I què vas pensar?
Que ja era hora. Que sort que havia mort al 
llit. Però a veure què passaria llavors. A mi em 

feia por la reacció dels franquistes. molta gent 
va desaparèixer. Això sí. Però jo, com que tenia 
els fills, em vaig quedar aquí. Després, un cop 
mort Franco, recordo que van matar aquells 
advocats laboralistes d’Atocha i vaig aconse-
guir que al Col·legi d’Arquitectes pleguéssim 
abans per poder anar a la manifestació. I gent 
que no era antifranquista també van anar a la 
manifestació. 

Què hauria estat de tu o de la teva vida sense 
la Guerra Civil i sense els quaranta anys de 
dictadura?
Doncs crec que em va donar, com si digués-
sim, ganes de lluitar per aconseguir un món 
millor, encara que aquest món no s’ha acon-
seguit... Algunes coses les hem pogut canviar, 
d’altres no, i fins i tot ara que sóc gran i ja no 
en tinc ganes i tot això, si he de fer alguna cosa 
és lluitar per canviar-ho.

Recordes el cop d’Estat del Tejero?
Sí. Jo estava al Col·legi d’Arquitectes i vaig re-
bre una telefonada del Guti que em deia que 
fes desaparèixer els documents del partit, 
perquè llavors jo era responsable de la cèl-
lula de Virrei Amat, i ens reuníem en un bar 
que hi havia abans d’arribar a la plaça del Vir-
rei Amat, perquè el cambrer i l’amo eren del 
PSuC. I, és clar, ens reuníem allà. I em va dir 
“fes desaparèixer totes les fitxes”, perquè està-
vem morts de por. Però... jo vaig agafar totes 
les fitxes i vaig dir “jo no les torno a fer”, i les 
vaig agafar embolicar amb roba bruta, i llavors 
vaig telefonar a la meva mare i li vaig dir que 
portava roba bruta per rentar perquè a mi se 
m’havia espatllat la rentadora, i ella em va dir 
“a aquesta hora?”, perquè no sé quina hora 
devia ser, quarts de set o quarts de vuit del 
vespre. Li vaig dir “sí, sí, te la portaré, però jo 
després me n’aniré perquè tinc una reunió a 
Nou Barris”; era una reunió al Districte. I re-
sulta que un policia em va acompanyar perquè 
no ens passés res, perquè els franquistes ha-
vien amenaçat de pegar-nos. I ens van posar 
policia a les que teníem algun càrrec. em va 
acompanyar...

maria Isabel roig durant la tancada de dones de 
motor Ibérica, el juny de 1976.  
Arxiu Pujades.
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I tu amb les fitxes...
Amb les fitxes. Però embolicades amb tota la 
roba... el policia no va pujar a dalt. Vaig pujar-
hi jo sola, amb la meva mare... I vaig dir a la 
mare “aquí hi ha unes fitxes que m’hauries de 
guardar, i aquesta roba, si la vols rentar, la ren-
tes i, si no, ja la passaré a buscar; i adéu, per-
què me’n vaig”. el policia em va acompanyar 
fins a Nou Barris, on llavors celebràvem les re-
unions; i ens va entrar un agent de la Guàrdia 
urbana que ens va dir que no deixaria sortir 
ningú més. Jo sí que podia sortir, si volia, per-
què jo era la seva jefa, perquè també em feia 
càrrec de la Guàrdia urbana, eh?, i l’agent em 
va dir “a ella no le pasará nada, pero ustedes, 
todos cerrados”. I llavors vaig decidir que jo 
també em quedava, i em vaig quedar allà dins. 
Però al cap de dues hores ens van deixar anar. 
Però jo... el vaig denunciar.

El policia?
el policia. L’endemà o l’altre el vaig denunciar 
a l’Ajuntament i li van obrir un expedient. Per-
què allò no ho podia fer ell. Aquells dies vaig 
passar una mica de por, però l’endemà vaig 
anar a treballar. Ara, els policies sí que ens 
acompanyaven d’un lloc a l’altre. o sigui que, 
quan vam sortir tots de Nou Barris, vam sortir 
acompanyats de la policia.

I no teníeu por dels policies?
No..., però, escolta, després d’això del 1981 
jo vaig continuar, vam fer allò de renfe- 
meridiana.

Explica-m’ho.
Vam fer-hi pisos. els va projectar l’arquitecte 
Lluís Nadal. es van fer pisos de dues habita-
cions, de tres i de quatre. I els donàvem als 
gitanos que vivien a Nou Barris. I el lloguer so-
bre els de dues habitacions era, em sembla de 
1.500 pessetes, i no se’ls podien vendre... I un 
dia, quan els pisos encara no estaven donats, 
em va trucar l’Abad al Col·legi d’Arquitectes i 
em va dir que algunes persones havien ocu-
pat uns pisos i no en volien sortir, i em va dir 
que hi hauria d’anar amb la Pepita, que era la 

de l’Associació de Veïns d’allà, per veure si els 
podíem treure o si calia avisar la policia. Jo li 
vaig dir que en tenia prou amb la Guàrdia ur-
bana, però que no volia que la policia entrés en 
aquell recinte, i que entre la Pepita i jo ho ha-
víem d’aconseguir. I vam aconseguir treure’ls 
dels pisos. I dues dones que no volien marxar 
van tenir una mena d’atacs d’histèria, es van 
tirar per terra, van fer de tot. elles estaven a 
la llista, però no eren les que havien d’entrar 
llavors. Però també hi entraven. Bé, al final, el 
guàrdia urbà va cridar unes ambulàncies que 
es van endur aquelles dones histèriques. Al cap 
d’uns dies ens van robar tots els panys, ens ho 
van robar tot. A part d’això, hi havia un gitano 
que deia que no volia anar a aquests pisos, per-
què no li cabien dues tauletes de nit que tenia. 
I això fins a les dues de la nit, amb el Cernuda, 
batallant, a veure com ens ho fèiem. I al final 
vaig preguntar al Cernuda si teníem diners 
per comprar dues tauletes de nit. I vaig dir a 
aquest gitano que duia un barret i que cada ve-
gada que em veia se’l treia per saludar-me que 
l’endemà ens volíem trobar amb la seva dona i 
que necessitàvem que ens portés les mides, i el 
gitano deia “no, no, vendré yo”, i jo li responia 
“no, no, no, vendrá su señora, usted no ven-
drá”, i el Cernuda va dir “si no li fa cas, no les hi 
comprarà”. I hi vam anar amb la dona...

Ho has viscut tot amb passió: la militància, 
la fe, la família, els càrrecs oficials, la feina...
mira, a mi m’agradava el Col·legi d’Arquitec-
tes... De vegades em desperto i encara dic “ai, 
que m’he de vestir corrents i me n’he d’anar a 
treballar...”.

I això que et vas jubilar fa més de quinze 
anys! Isabel, moltes gràcies pel teu temps...

eNTreVISTA reALITzADA Per JorDI rABASSA 

MAssOns EL 27 D’OCTuBrE DE 2007.




