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Maria Mercè Roca i Perich (Port-Bou, Alt Empordà, 1958) és escriptora.
Va néixer el 19 de juliol, a Port-Bou, en el si d’una família obrera. Als setze anys
se'n va anar a estudiar a Girona, on acabaria fixant la seva residència. Tot i no
completar els estudis de Filologia Catalana, va exercir molts anys la docència
del català. A mitjans dels anys 80 es va incorporar al panorama literari català
guanyant el premi Víctor Català. Continuaria l’activitat literària amb una
abundant producció de contes, novel·les i, fins i tot, el guió del serial televisiu
Secrets de família, emès per TV3. La seva carrera no ha estat exempta de
reconeixement, en forma d’altres premis literaris i de traduccions al castellà, al
basc, al francès, a l’alemany i al neerlandès. Activa en política, fou diputada al
Parlament de Catalunya des de 2003 fins a 2010 amb l’associació Catalunya
2003, integrada dins d’esquerra Republicana de Catalunya.
OBRA:
Narrativa breu
1986 Ben Estret
1986 Sort que hi ha horitzó
1987 El col·leccionista de somnis
1988 La veu del foc
1988 Capitells
1994 L’escrivent i altres contes
2001 Contes personals: Tria a cura de Carles Cortès
2006 Kenitra
Novel·la
1987 Els arbres vençuts
1987 El present que m’acull
1988 Perfum de nard
1988 Com un miratge
1990 La casa gran
1990 Temporada baixa
1992 Greuges infinits
1993 Cames de seda
1998 L’àngel del vespre
1999 Temps de perdre
2000 Delictes d’amor
2002 Una mare com tu
2003 L’últim tren
2005 Els dies difícils
No ficció
2001 El món era a fora (entrevistes)
2005 Coses que fan que la vida valgui la pena

Premis
1985 Víctor Català per Sort que hi ha l’horitzó
1987 Josep Pla per El present que m’acull
1992 Sant Jordi per Cames de seda
2000 Ramon Llull per Delictes d’amor

