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a uns dies, poc abans de Sant Jordi,
va tenir sessió maratoniana de pro-
moció a Barcelona del seu nou llibre,

Gent que tu coneixes (Proa), rematada al
vespre amb la participació en un club de
lectura d’Arbúcies que l’havia invitada a
parlar de L’afer marsellès (Amsterdam,
2014), la novel·la que va publicar l’any pas-
sat. Avui ha parat a Girona fent camí de
nou des de Figueres, on viu des fa una vin-
tena d’anys, cap a Barcelona, on té concer-
tat un altre acte promocional. A algú com
Mercè Cuartiella (Barcelona, 1964), que no
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Mercè Cuartiella va rebre el premi Mercè
Rodoreda amb ‘Gent que tu coneixes’, uns contes
que il·luminen fragments de vida de gent corrent
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va sortir de l’anonimat fins fa tres anys,
quan va rebre el premi Llibreter per la seva
tercera novel·la, Germans, gairebé bessons
(Brau, 2012), aquesta intensitat publicitària
l’aclapara i al mateix temps la gratifica de
l’esforç, però no li fa perdre el nord. Sap
que la vida real és una altra cosa, potser els
llums que pampalluguegen als blocs de pi-
sos de l’extraradi que veu des de l’autopista
tornant cap a Figueres, i que li fan pensar
en gent que deu estar-se preparant el sopar
a aquesta hora, o mirant la televisió escar-
xofada al sofà, o rentant els plats amb aque-

lla rutina ullerosa del capvespre. “Són au-
tèntics desconeguts, i alhora fan exacta-
ment com nosaltres”, comenta l’escriptora,
que no pot deixar de constatar el vertigen
del sentit invers: “Però encara que hi hagi
aquesta proximitat, continuen sent uns
desconeguts per a nosaltres.”

A Gent que tu coneixes (premi Mercè Ro-
doreda 2014 de narració curta) ha reunit
tretze contes que tracten de persones cor-
rents, com aquests veïns intuïts des de la
carretera, la vida quotidiana dels quals, de
sobte, pren aires de drama, de proesa o
d’estupor. Com diu el narrador del conte
“Sempre em tindrà al seu costat”, a vegades
“les coses es torcen de manera irreversible i
ens impulsen a accions insospitades que
mai hauríem cregut que faríem.” Pot ser
una mort accidental, un engany conjugal,
un dinar de feina, una bossa extraviada, el
retrobament d’un vell amic, sovint un epi-
sodi anodí, quasi en sordina, que intro-
dueix l’insòlit en el paisatge quotidià: una
ofensa, un desvetllament, un crim. “Les
anècdotes d’alguns dels contes potser no
canvien la vida dels personatges, però si no
els transformen almenys els fan més per-
plexos”, apunta Cuartiella, que se sent cò-
moda en un gènere que considera poc valo-
rat, a pesar de “la gran tradició de bons
contistes que hi ha en la literatura catalana”,
i que té una extensió ideal per al temps ve-
loç en què vivim, “com càpsules de reali-
tat”. A diferència de la novel·la, que emprèn
sabent de què vol parlar encara que no sà-
piga, diu, a on arribarà, el conte exigeix “te-
nir des del principi una visió de la taca sen-
cera, que has d’anar dosificant mentre es-

GENT QUE TU
CONEIXES
M. Mercè
Cuartiella
Premi Rodoreda

Editorial: Proa
Barcelona, 2015
Pàgines: 224
Preu: 18 euros

Mercè Cuartiella,
nascuda el 1964 a
Barcelona, resideix
des de fa vint anys a
Figueres, on treballa
en una editorial.
JOAN CASTRO /
ICONNA



Gi
ro
na

29
1 0 . 0 5 . 2 0 1 5

Diumenge, 10 de maig del 2015 95

crius per no explicar massa ni massa poc”.
Per obtenir aquest efecte d’unitat i necessi-
tat, en què el final resulti alhora sorprenent
i inevitable, Cuartiella proposa l’exercici
dràstic d’escriure la primera versió del con-
te d’una tirada, “per tal d’atrapar aquella
impressió”, i després anar-lo polint, encara
que ha comprovat que “els contes més tre-
ballats acaben sent els menys fàcils i espon-
tanis”, com “Taj Majal”, un dels millors del
llibre. Unir la subtilesa a la frescor, admet,
“és un repte enorme”.

En tot cas, Cuartiella, que entén el con-
te com “un retall de realitat il·luminat
amb molta potència”, vol enfocar aquesta
llum cap a la gent corrent, preocupada per
la feina, pels fills, amb problemes per arri-
bar a final de mes: “Un cambrer, un mecà-
nic o una perruquera són gent molt bri-
llant, amb una gran intel·ligència pràcti-
ca.” En canvi, la molesten els “protagonis-
tes guais” d’algunes novel·les, arquitectes o
advocats afrontats a conflictes de pacotilla:
“Els personatges perfectes són molt carre-
gosos.” El món que l’interessa queda clar
que és tot un altre, que podria exemplificar
el conte “La Conxita i la senyora Concep-
ció”, un quadre lleuger a l’entorn d’una
mestressa de casa que es fa passar per la se-
va pròpia dona de fer feines per obtenir una
paga extra d’un marit controlador i avar.
Més enllà de la broma, la història posa en
evidència que “avui dia entre una dona de

la neteja i una senyora de classe mitjana no
hi ha gaire diferència”. Les referències a la
capacitat adquisitiva dels personatges acos-
ten Cuartiella als pioners en la introducció
dels diners en la literatura, com ara Jane
Austen o Balzac, que no ha tingut tant en
compte com el convenciment que “també
ens definim per la nostra situació econòmi-
ca”. De tota manera, aclareix que els diners
no l’interessen, des del punt de vista narra-
tiu, ni per excés ni per defecte: “La gent de
qui parlo no són ni milionaris ni trafi-
cants.”

L’ordre dels contes en el llibre és preme-
ditat, explica l’escriptora, per intercalar els
més irònics i lleugers amb els més greus i
dramàtics, però tots semblen units per uns
quants temes centrals: el retorn del passat,
l’engany i la mort, encara que la situació
que desencadeni la reflexió sigui sovint tri-
vial. “Tothom està capacitat per experi-
mentar les mateixes passions: tots volem
que ens estimin, ens resistim que el temps
passi gaire ràpid, ens fa por morir”, comen-
ta. “Simplement, intento despullar aquests
temes de la seva faramalla”. ❋

Els contes
alternen el to
greu amb el
més corrosiu

es de la Garrotxa arriba Hora
de Joglar, un grup que fusiona
ritmes diversos i que acaba de

publicar el seu primer disc, Gira el
temps (RGB Suports). “Estilísticament,
no ens marquem límits: fem música in-
fluenciats per tot allò que hem escoltat i
que ens agrada. El resultat és una fusió
de rumba, bossa nova i altres ritmes lla-
tins, música balcànica i, com a principal
tret diferencial, el swing i el jazz ma-
nouche francès. Podríem dir que ens

movem entre el folk i el jazz, amb acti-
tud una mica punkie”, explica una dele-
gació d’aquesta banda de vuit músics,
provinents de diverses localitats com
ara Santa Pau, Girona, Sant Miquel de
Campmajor, Batet i Argelaguer, on te-
nen el local d’assaig.

Tot va començar ara fa dos anys,
quan Ferriol Virgili (bateria) i Aniol
Nebot (violí i guitarra) van començar a
escriure cançons i, per vestir-les bé amb
una instrumentació molt variada, van
anar a buscar músics procedents de
“formacions i estils diferents”: Isart
Camps (veu principal), Joan Tomàs
(contrabaix), Dani López (saxo i flauta
travessera), Michaël Lecuyer (trombó
de vares, guitarra i acordió), Marco
Aparicio (teclats) i Ricard Amaya (per-
cussió). “Necessitàvem tots aquests ele-
ments per muntar el grup –la veu solis-
ta, els vents, el piano, el violí i el contra-
baix– perquè volíem oferir qualitat.” En
els seus concerts, “molt vius i moguts”,
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Jugar, ballar, reflexionar
MÚSICA XAVIER CASTILLÓN

els vuit membres del grup s’intercan-
vien instruments i tots canten i ballen.
El seu dinàmic directe els ha servit per
guanyar diversos concursos, com ara el
Destaca’t 2014, gràcies al qual aquest
any obriran l’escenari gran de l’Acampa-
da Jove de Montblanc. “En els concerts
no tot és canya: amb la nostra música
també convidem a la reflexió, a deixar-
se anar d’una forma conscient.”

Hora de Joglar va gravar i mesclar les
13 cançons del disc entre el seu local i

els estudis Ground –la masterització,
als 44.1– amb el grup i el seu tècnic de
so, Albert Cortada, compartint la pro-
ducció. En la gravació, hi han col·labo-
rat diversos amics com ara Joan Garriga
i Marià Roch, de La Troba Kung-Fú;
Alguer Miquel, Jordi Barnola i Sergi
Carbonell, de Txarango, i altres músics
com ara Darío Barrosso, Julià Ruiz, Da-
niel Meredith i Frédéric Bonell.

El disc s’obre amb Sóc feliç, el primer
single i videoclip, que ja marca el to op-
timista de la resta de les cançons. Hora
de Joglar juga amb conceptes com el del
joglar modern que comparteix histò-
ries, el joc i la idea de girar el temps per
“aprofitar-lo i que no ens arrossegui”.
Per això el seu logotip és una baldufa:
un joc que gira i que, a més, simbolitza
“la senzillesa” que els agrada reivindi-
car, “entre tants focs d’artifici”. Hora de
Joglar presentarà el seu disc el 16 de
maig a La Mirona de Salt, amb els tam-
bé garrotxins Greda Street Band. ❋

Hora de Joglar  en el
seu 600, ben
disposats a fer molts
quilòmetres amb la
seva música.
ADRIÀ NEBOT




