
 

Els dies difícils, Maria Mercè Roca 

 
Llegir un llibre que tõagradi, un llibre que realment  tõagradi, sempre ®s una sort i un privilegi. 

Amb major ra· quan la major part de les lectures de lõestiu ñsegurament lõ¯poca de lõany m®s prop²cia 
per la literatura ñ no tõhan fet el pes. Algunes per exc®s (per haver pret¯s estirar m®s el bra que la 
màniga) o per defecte (per oferir poc més que un fil argumental agafat pels pèls).  

Un exemple, que paradoxalment podria formar part dels dos grups esmentats, recollint els d e-
fectes dõambd·s i negligint les seves possibles virtuts, ®s Una volta de rosca, de Henry James. Una 
dõaquelles narracions o novelňles curtes can¸niques que sovint es presenten com a imprescindibles  però 
que, almenys segons el meu parer, no és més que un enorme no-res inflat de vanitat escrit amb un lle n-
guatge barroc i feixuc.  

Precisament tot el contrari dõEls dies difícils, de Maria Mercè Roca. Una obra 
rodona ño quasi, com veurem més endavantñ, plena de sensibilitat, dõenc²s i de vida. 
Una preciosa i precisa novel·la, escrita amb un llenguatge planer i ric a la vegada, que 
et retorna el gust de la lectura.  Una obra dõentrada modesta que ben segur que no 
formar¨ part de cap c¨non literari, i menys encara de cap dõuniversal  o estranger, p e-
r¸ que sens dubte pots recomanar a qualsevol reduint quasi a zero el risc dõerrar-te 
en lõelecci·. 

No és, per descomptat, cap sorpresa. Lõautora ®s, per m¯rits propis, una de 
les tres o quatre millors novel·listes ñi en aquest cas no faig distincions de gènere, 

malgrat usar el femeníñ de les nostres lletres. De fet, nõhi hauria ben b® prou amb una sola de les se-
ves obres (Cames de seda) per atribuir -li aquesta posició de capdavantera.  

Si algun detall específic caracteritza per damunt dõaltres consideracions les novelňles de Maria 
Mercè Roca és el de la insostenible gravetat de la lleugeresa: les seves obres no acostumen a ésser ex-
cessivament generoses pel que a la quantitat de pàgines es refereix, però mai no són simples, esquem à-
tiques o poc elaborades. Els seus personatges no s·n gens plans ni dõuna sola pea. A la inversa, no po-
den ésser més plens ni amb una personalitat, una vida i un caràcter més ben definits i justificats.  

En el cas concret dõEls dies difícils , als lectors ens resultarà complicat oblidar -nos dõun perso-
natge tan complet, real i contradictori ñconformat per aquella confusa i inextricable me scla dõombres i 
llums que conformen el trencaclosques de la nostra personalitat ñ com el de la Joana. El seu record ens 
acompanyarà una vegada haguem clos la darrera pàgina de la novel·la.  

Novel·la a la qual només he estat capaç de trobar -hi un gran però, això sí, un de prou impo r-
tant: un final massa simple, massa perfecte , poc coherentment i innecessariament feliç, segons el meu 
parer, que posa en perill la resta de les seves innegables virtuts.  Un final que sembla no escaure gens a 
lõobra que culmina. Com si es tract®s dõun vestit fet a mida... per un altre personatge!     

Això no obstant, aquest final tan poc conseqüent amb la mateixa obra, no aconsegueix ñ
almenys, no del tot ñ rebaixar la seva alta, altíssima, qualitat. No evita que ens reforci la idea que la l i-
teratura ñentenguem-nos, la bona literatura, de fet lõ¼nica que mereix dõ®sser anomenada aix²ñ no té 
ni ha tingut mai rival possible!  

Com a mostra, no em cal m®s que transcriure un par¨graf de la novelňla, on lõautora combina 
magistralment fons i forma, idea i paraula . Fins i tot , potser, prosa i poesia: 

« No dormo, li diu, al contrari, estic ben desperta, i tinc una estesa de fotos aquí 

al meu costat. Mira, li explica inspirada, les imatges tenen un instant paralitzat, o co n-

gelat, a dintre del paper, però quan les miro, com si els meus ulls cremessin, degoten, 

sento que alliberen els sentiments empresonats i que els records ressusciten. (...) O s i-

gui, li explica, que amagada en lõestesa de fotos, al darrere dõaquest desgavell sense je-

rarquia ni classificació, hi ha una mena de narració ordenada; les fotos, que són trossets 
de vida que pot semblar que no tenen res a veure els uns amb els altres, sõacaben unint 

(...) I resulta que les fotos, li diu emocionada, que de fet són mudes, acaben parlant i  les  

imatges es converteixen en paraules que expliquen una història, que és la meva i la de la 

meva família. » 
diumenge, 5 de setembre del mmx 
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