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"Vaifi decidir sorrir ¡il carrer a Ixiscar-hi in.spiracin. Vaífí
recorrer toes els barris, m'hi vaig passejar, vaig mirar la yent, les
cases...», «m'agradava molt fer coses curtes, cuntes petits,
narracinn.s t|tte es llcgissin en iins qiiants miniits»... Son páranles
que Tautura de LV^scriVeiil i aiircs comes va posar en boca d'un deis
personatges de Son que hi ha Í7wvit;íj, el recull de relats peí qiial li
va estar concedit el prenii Víctor Cátala el 1985. Han passac
niolts dies d'enq:a que Maria Merce Roca va escriure aquelles
narracions, dies en que la seva capacicat creadora ha anat donant
fruits que maduren cada cop mes de pressa. Pero la línia que
naixia aíeshores es continua perfilant, i els contes aplegats en el
seu darrer Ilibre ciintinuen trohant en pctites escenes i.le l'entom
mes immediat la llavor d'on sort;ir;i l'obra literaria perqué, com
íleia el personatge al qual hem manllevat els mots que obren
aquesta ressenya, la seva creadora basa aquests relats en la
quotidianitat, en coses que sempre han estat alia.
L'escrífeni í aítres comes aplega divuit narracions. D'aquestes,
nomcs la que dona títol al recull era inédita (rot i que va ser escrita
el 1989); els altrcs cantes ja van ser publicats anteriorment en
diferents revises, diaris o Ilibres de relats entre 1986 i 1993. Els
protagonistes d'aquestes petites bistories no son tant els
personarles que bi desfilen com les sensacíons que es confonen al
seu intericir. Així, "L'escrivent" acaba bancjanr els seus anheis en
les cartes que escriu per salvar una historia d'amor que es fa seva,
pero que se li escapa de les mans pca^ué mai no n'ha estat. Els tres
relats se^jüents parteixen del món deis infants: a «Por» una nena de
cine anys sent per primera vej^atla la (iblaJa de la solitud: ha sonat
el timbre. Pescóla es queda buida, pero la seva mate no arriba.
«Amigues» ressegueix el neguit d'una nena de pocs anys que tem
perdre el seu pare cada vegada que aqiiest surt amb una nova dona.
També és en unes nenes que fan gimnástica al pati d'una escola
religiosa on es desperten les sensacíons que s'esbossen a «La
germana Teresa prenia el solet». Els episodis que venen a
continuació parteixen de la monotonia amb que se succeeixen els
dies de tcina i Pesperan^a d'omplir aquesta buidor amb detalls
intranscendents: a «Cine» un homc recorre les places deis pobles
projectant-hi una peMícula; se la sap de memoria i es distrcii
endevinant la incimitat d'una parella que s'amaga darrera la
pantalla. El venedor de «Gelat de menta» passa les hores buscant
amh els ulls una noia que pren el sol a la platja, mentre que a
l'homc que fa mes tle trenta anys que es dedica a la "Taxidérmia»
és la companyia d'una dienta que contempla la seva feina la
contingÍMicia que ara el distreu de tanta rutina. També la
protagonista de "Precipicis» busca delerosa alguna cosa que la fací
oblidar per uns instants aquella vida grisa que l'ofega, i el seu neguit
és comparable a la inquietud de la noia acabada de casar que a
«Bonaventura» no acaba de saber de quina manera ha d'afnintar el
destí que l'espera. La historia que comenta a la pagina segiient no
s'escapa tampoc del sentimcnt de descncís i l'amargor d'una dona
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que en el seu quaranta «Aniversari" s'ha d'cmpa.ssar les llagrimes
perqué, mentre ella sent que el nión se li ensomi, tots els qui son al
vültant de la seva tatila, que ['estimen pera no es [ixen en ella, están
ahsohuament cüiu-eiifiíts que és felii;. 1 també els relats que el Ilibre
aplega a continuació son marcats peí desig de buscar una porta de
sortida (.|ue penneti superar la buidor i donar sentir a una realitat
inconsistent: a "Trucades» una mestressa de casa viu pendent del
teléfon, esperant sentir a l'altre costat del fil aquella veu calida que
al principi va trobar obscena; "Raquel», acabada de casar amb un
bomc ric, no sap ben bé quin és el .seu paper ni com enfnintar-se ai
món inscgur que s'obre al seu davant; la protagonista de «Porter de
nit» es dedica a flirtejar simplement per combatrc amh una cosa
nova l'avorrimcni que l'envaeix; i «\ aquell dia no varen teñir
remps de prendre's el café» una dona de quaranta anys torna a
trobar sentit a la seva vida quan hi deixa entrar Pamor d'un
adolescent; a «Barrí vell» una jove que comparteix les inquietuds
culturáis tlel seu company es veu rescatada de l'ensopiment per un
músic amb qui la uneix una atinitat incomprensible, «Jutjat núm.
2» troba el punt de partida en el torhament d'una dona que,
dcsprés d'abandonar e! seu marit, sent que els esdeveniments se li
precipiten al damunt i no sap com agatar-los...; a «Intemiptus» una
parella de juhilats Intenten escapolir-se de la colla amh qué víatgen
per canviar una excursió sense al-licients per una incipíent historia
d'amor. El darrer relat d'aquesta recopilació juga amb tres
perspectives diterents per recollir el comportament i les reflexions
d'un lióme i una noia que s'obser\'en "Des de lluny».
En definitiva, el liibre és un mirall on es veu refiectit tot un
nión de relacions personáis fugisseres que es tradueixen en una
prosa amarada de sensíbilimt que, com la melodía del músic de
«Barrí vell», sembla que tinf^ti un fil mi'isíML' t¡ue (.,.) embaliqui i
(...) cstiri el lector per les pagines del Ilibre.
Deía J. Cortázar que entre la novel-la i el conté es podía
estahlir la mateíxa relació d'analogia que entre el cinema i la
fotografía... Dones he, si aquesta comparació fos lícita i se'ns
permetés fer-la nostra. diríem que L'e.scrii'ent / iiltrcs cantes és una
mena d'alhum on podem contemplar estampes diverses que una
mirada que es deleix per copsar els petits detalls ha recollit de la
\'ída quotidíana, un recull de fotografíes, d'ímatges dífuminades
im només es dibuíxen els conttirns de les figures, les llums í les
omhres deis paísatges i s'arrossega el lector a constmir la resta,
induint-lo a imaginar el que senten els personatges i a escoltar el
que pensen. Perqué la prosa d'aquestes narracions és, per damunt
de tot, suggeridora; la majoria deis trashalsos emocionáis que
viuen els seus protagonistes neixen de la sensació de soledat i
incomunicació que els embolcalla, pero en les pagines del Ilibre
no se'ns din directatnent que les converses que es mantenen al
voltant de la taula d'una llar son buides, se'ns diu que «tots els
apats son aixf, les páranles pesen, les frases s'allarguen i cauen a
sobre les tovalles i hi arriben mortes i ningú no les recull...L'escrivenl i altrcs contes és aixó: un recull d'escenes on es recrea
tot un món de sentiments i sensacions, esperances i neguits d'uns
personatges envoitats de hoíres i colors que es convcrteixen en
literatura a través d'un Uenguatge nítid i un estil transparent.
Qué ens oferira ara la seva autora, una nova obra
«cinematográfica» o un altre álbum de "fotografíes»?
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