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La primera novel·la de Montserrat Roig, Ramona, adéu (1972), iniciava un camí
molt ambiciós que, fins a l’aparició recent d’El temps de les cireres, premi Sant Jordi
1976, no havia tingut continuïtat. Aquests cinc anys no han posat en crisi ni l’ambi-
ció ni els plantejaments d’aquella primera novel·la i Montserrat Roig demostra que,
malgrat el temps transcorregut, vol –i ara pot més que mai– portar a terme el 
que s’havia proposat.

En efecte, El temps de les cireres aprofundeix en la voluntat de construir un cos-
mos narratiu dins el qual –i gràcies a la tècnica de reaparició de personatges– cada
novel·la –òbviament, amb sentit per ella mateixa– es converteixi en anella d’una gran
al·legoria de la Barcelona contemporània. En d’altres mots: se situa en l’intent de cons-
trucció de la Commedie humaine barcelonina. Interessa remarcar aquest fet perquè el
pas realitzat cap al desenrotllament d’un cosmos novel·lístic, dins el qual els destins
individuals dels personatges s’enllacin amb el conjunt social, és, a parer meu, defini-
tiu. Montserrat Roig, després d’El temps de les cireres i de les actituds que hi defensa,
ja no pot fer novel·la de personatge o de caràcters: ha de fer la novel·la de Barcelona.
El cim del camí emprès ha d’ésser un opus novel·lístic, la gran novel·la de la nostra
col·lectivitat tal com encara no ha estat realitzada. Això pel fet que Montserrat Roig
demostra una fe absoluta en la virtualitat de la narrativa, en ella mateixa, per afirmar
uns valors extranarratius, la negació dels quals ha amenaçat constantment la novel·la
total que intenta fer. És aquella fe sense la qual els cosmos novel·lístics de Balzac, de
Zola, de Jules Romains i de Martin du Gard –per citar les fites d’una tradició ben com-
pacta a França– no haurien existit. És aquella mateixa fe que portà Oller a escriure La
febre d’or i li donà ales, ales que se li escapçaren tot just publicada l’obra. És, en dar-
rer terme, aquella voluntat de convertir la novel·la en un retaule que tradueixi, en
amplitud i profunditat, el joc constant de lluita, integració i desfeta dels individus i de
les col·lectivitats.

He citat Oller –i no Puig i Ferreter, ni Villalonga, ni Pedrolo, constructors de grans
cicles narratius de forma i d’intenció ben diferents– perquè la seva influència era evi-
dent a Ramona, adéu i perquè el considero un punt de partida de Montserrat Roig.
Narcís Oller i Mercè Rodoreda, a Ramona, adéu, hi eren gairebé plagiats. De manera
voluntària i militant. Montserrat Roig –i aquest tret l’ha diferenciada clarament de la
resta d’autors de la seva generació– ha afirmat la validesa de la tradició novel·lística
catalana. L’ha afirmada i l’ha recollida en el seu camí. Però ara aquesta tradició ja no
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s’interposa entre l’escriptora i la realitat. Els intermediaris han estat assumits de
manera més personal i més dominada; han marcat un estil i un camí. El món de Mont-
serrat Roig ja no és el món d’altri –com feia sospitar, en algun moment, Ramona,
adéu–, ans respon a la pròpia experiència de la realitat. En conjunt, Montserrat Roig
ha entrat en la maduresa com a novel·lista, i d’una manera incontrovertible.

El temps de les cireres gira entorn del tema del viatge –la fugida– que ha carac-
teritzat la novel·la catalana d’ençà de la ruptura temàtica i formal que seguí el 1968
(per bé que, d’alguna manera, la creació de qualsevol personatge s’hi aproxima).
Però tot el tema hi apareix enfocat des d’un punt determinat: el moment del retorn i,
per tant, de recuperació del món que l’heroi –Natàlia Miralpeix– havia abandonat.
Tots els trets –digueu-ne mitemes o motius, si voleu– que caracteritzen el desenrot-
llament d’aquest tema hi són presents. Simplificant: la presència de desvetlladors
(Harmonia i Emilio), la davallada als inferns (detenció i avortament), la fugida (a
Itàlia i a Anglaterra) i, finalment, el retorn, on se situa el temps real de la novel·la.
L’argument, doncs, és molt senzill, i, interpretat des de la perspectiva temàtica que
exposem, es redueix a la «recuperació» –ja veurem de quina mena– del món 
que Natàlia havia abandonat dotze anys abans, en la seva fugida. Aquest món és evo-
cat en produir-se el contacte físic amb els objectes que el componen. Uns objectes
amb un no sé què de rodoredià. Uns objectes que exerceixen un veritable fetitxisme
(en un moment determinat per a Judit i, després, per a Joan Miralpeix són tot el món),
que desvetllen i provoquen l’aflorament d’un passat personal, familiar i històric,
indestriable de l’heroïna.

Indestriable. Heus ací el mot que ho capgira tot. El món barceloní no és recu-
perat, perquè mai no havia estat abandonat. Si el tema de la fugida ha tingut un
tractament des d’aquest punt concret, ha estat amb l’única finalitat de negar-lo. Per
afirmar que la fugida no és possible i que, si existeix, no és més que una fal·làcia,
una falsificació. Aquest és el veritable fons de l’obra, i ho demostren els següents
quatre punts clau: la conversa de Natàlia amb l’editor Arcadi Segura, la confrontació
de Natàlia amb el món de Màrius, la sèrie de citacions literàries i la conversa entre
la colla d’amics de l’Enciclopèdic.

En la conversa amb Arcadi Segura, Natàlia constata la migradesa de la fugida de
la nostra joventut, de la dels nostres novel·listes («Els nostres novel·listes fugen per
Europa. Algunes vegades ho fan des de casa, amb fullets d’agències de viatges [sic],
d’altres, a tot estirar, fan una passejada per Itàlia, Londres o Amsterdam. Alguns han
anat a Venècia a passar-hi una quinzena»), i, per tant, la falsedat –per via d’innocèn-
cia– tant de la fugida com de la literatura entorn del tema («Així no fugen, aclarí
Natàlia. No, ells escriuen sobre la fugida»). Aquesta literatura de falses fugides, en
darrer terme, se situa en solució de continuïtat amb les actituds anihiladores de la
generació desfeta per la guerra: fer diners (Lluís Miralpeix), l’alcohol (Patrícia
Miralpeix i Arcadi Segura) o el suïcidi (Kati). Així, la fugida de Natàlia apareix
emmarcada per dues execucions, la de Grimau i la de Puig Antich. El «no ha canviat
res», a nivell personal i col·lectiu, en seria la conclusió.

Un altre moment clau és el de la confrontació generacional amb Màrius, un ado-
lescent de casa bona que continua, en termes diferents, l’alienació de les generacions
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anteriors. Es diu Màrius en honor de Màrius Torres i fa poemes en castellà, va en
moto de trial i té el seu centre social a Zeleste. Màrius està iniciant la fugida (Roser
Roura li és desvetlladora, es droga i el país li fa fàstic). Però, en darrer terme, el barri
menestral de Santa Maria és part d’ell mateix («com si hi hagués viscut en una altra
època») i, com els seus companys de Zeleste –que no és altra cosa que «La puntual»
amb la cara rentada–, és un rebesnét del senyor Esteve. Natàlia, aquí, insisteix en la
inutilitat de la fugida, en la impossibilitat de realitzar-la, perquè «la ciutat, la portem
a dintre». Aquesta ciutat, el conjunt de relacions personals, familiars i socials, és allò
que Natàlia recupera sense haver-ho perdut mai. Únicament hi ha deixat de mante-
nir, durant dotze anys, el contacte físic. El retorn no és altra cosa que l’assumpció
d’allò mateix que va deixar i tal com ho va deixar. Un món que no és d’avui, sinó
que viu i es perpetua en les persones. El món del senyor Esteve, de la petita burge-
sia de l’Eixample, de les misses i les repressions de postguerra, de la universitat dels
seixanta i del rock i la droga dels setanta. És la sèrie de personatges que envolten
–físicament o per la suggestió que el seu record exerceix– Natàlia. Personatges anco-
rats en un passat idealitzat (Patrícia i Joan Miralpeix), estupiditzats si han assolit de
fugir-ne (Lluís Miralpeix i Sílvia Claret) o, simplement, marcats per una vida vege-
tativa, objecte, només, de curiositat costumista (Encarna). Personatges, però, que són
Natàlia i que ella no ha abandonat mai i que, incapaç de desfer-se’n, accepta (com
ho demostra l’encontre, al final de l’obra, amb el seu pare).

Això ens mena a un altre element clau de l’obra: les citacions literàries que
encapçalen els capítols –i que hi actuen com a leitmotiv–, completades amb la 
que aporta el tema i és leitmotiv del temps de les cireres, que dóna títol a l’obra.
Mentre que aquesta fa referència al futur, aquelles insisteixen en la presència del pas-
sat (record i quietud) en el present i, per tant, fan del passat un element essencial per
a la configuració del futur, del temps de les cireres. Vegeu, només, Vinyoli («per tro-
bar el camí / de l’altra banda») i Carner (els «àngels custodis» de la joventut). Això,
ultra justificar la matèria que constitueix la narració, aporta una nova dada que inevi-
tablement ha de comptar en l’actitud antifugida de Natàlia. Aquesta actitud és justi-
ficada per la fe en el temps de les cireres, en una primavera que, ben segur, sempre
serà futura. Només ens hi podrem aproximar a través de l’assumpció total de nosal-
tres mateixos –del nostre ésser passat-col·lectiu– i, si mai hi arribem, tindrem «aussi
des chagrins d’amour». És, però, l’única justificació possible als inferns.

En el fons, l’obra debat –i les converses dels amics de l’Enciclopèdic i les anti-
tètiques posicions de Gonçal i Esteve ho expliciten– les relacions entre literatura i
vida (o, si es vol, realitat). I l’obra defensa una actitud de compromís, tant pel que fa
a la realitat en ella mateixa, com pel que fa a la lluita per a transformar-la. És el resul-
tat lògic de la denúncia de la «fugida» i, per tant, de l’evasionisme de la novel·la
catalana posterior a 1968. Lògic, també, el rebuig de la individualitat de l’experièn-
cia que el tema representa. No és, però, que Montserrat Roig torni al «realisme his-
tòric» dels seixanta. El compromís que demana no és únicament històric i social. Les
referències a D. H. Lawrence i a Huxley com a escriptors obsessionats per l’home
total, cos i esperit, són prou clares. I acaben d’explicitar el sentit, més personal que
social, del temps de les cireres que reclama la novel·la.



Val a dir que, potser, les parts més polítiques de l’obra –el personatge d’Emilio,
les lluites universitàries, la conversa amb el taxista–, i alguns moments excessiva-
ment literaturitzats, no tenen el mateix nivell que les evocacions personals i senti-
mentals dels personatges. Que, sovint, s’hi cau en simplismes. I que el llenguatge té
algun punt de massa retòric, bé que hi ha solucions narratives magistrals, com
l’el·lipsi que acaba la segona part, la conclusió en aquell «vi dolç amb sucre i un
rovell d’ou» de l’amor de Joan i Judit, i l’orgia femenina a base de records del
col·legi de monges.

L’obra, doncs, pels seus plantejaments i per la seva finalitat, destaca clarament de
la producció habitual de casa nostra, però obliga, també, Montserrat Roig a una con-
tínua ampliació temàtica. L’Eixample és Barcelona, però no tota Barcelona és
l’Eixample. Ni tota la nostra història és universitat i postguerra. El temps de les cire-
res apunta cap a aquesta ampliació i l’aprofundeix. Però ens deixa pendents de la
continuació d’aquest cosmos novel·lístic que, en pro de la seva realització total i de
la seva coherència interna, exigeix una execució més continuada.
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