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egurament és una casualitat, però
són tretze les narracions que ha
aplegat l’escriptora i editora M.

Mercè Cuartiella a Gent que tu coneixes,
que es va endur el darrer premi Mercè
Rodoreda de Contes i que ha estat pu-
blicat per Proa. I la mala sort del maleït
número tretze plana per gairebé tots els
relats d’un llibre que té l’habilitat de fer
viure situacions inquietants i inversem-
blants als personatges més normals que
podem trobar-nos pel carrer.

La relació quotidiana d’una senyora
amb la seva minyona, el relat col·loqui-
alment pla d’una persona que contem-
pla un accident bestial, una brometa
sense importància que genera dues
morts, la mare que lloga el seu fill a fer
feines o la camisa que pot deslluir una
boda. Són alguns dels temes recurrents
de vides que semblen ensopides i que de
cop i volta agafen una força argumental
inaudita pels sorprenents camins que
van escollint en el seu recorregut. En el
fons, gent i coses que veiem cada dia,
anècdotes sense importància, que es
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La normalitat de l’anormalitat
transformen en transcendents gràcies al
bon cuinat literari de M. Mercè Cuartie-
lla.

Tenia raó l’autora quan en el seu pe-
riple promocional del llibre es dolia de
l’escassa valoració actual de la narració
curta, perquè ens trobem amb una lite-
ratura catalana curulla de bons narra-
dors que han cultivat amb tant fervor el

conte com la novel·la. Ella va entrar a la
literatura amb peces teatrals i s’ha en-
dinsat a la narració llarga amb novel·les
de bona acollida com Germans, gairebé
bessons i L’afer marsellès. Ara debuta en
la narració curta amb un aplec d’histò-
ries que destil·len aromes d’autors em-
blemàtics nostres pel seu entramat nar-
ratiu, com per exemple Pere Calders i
Jesús Moncada.

Un actiu important del llibre és la
simbiosi entre argument quotidià i el
llenguatge col·loquial per descriure cada
història. Tant si és narrat en primera
persona com en tercera, ens trobem da-
vant d’una llengua planera, directa, sen-
se retòrica de cap mena. En el monòleg
resulta més atractiu perquè hi trobem
una versemblança acurada entre el per-
sonatge i les seves vivències. Una per-
cepció que valora i acreix el contingut
de l’aplec de narracions.

Un llibre acurat, atractiu, ben tramat,
escrit amb professionalitat i que permet
l’entrada de l’autora al cànon dels con-
tistes en què s’ha emmirallat. ❋

Escriptora versàtil
Maria Mercè Cuartiella (Barcelona,
1964) és una de les escriptores més
versàtils del país. Ha conreat diferents
gèneres, com ara el teatre i la novel·la,
i el premi Mercè Rodoreda de contes
la situa com una magnífica
exploradora de la narració breu. Amb
una de les seves novel·les, Germans,
gairebé bessons, publicada per la
petita Brau Edicions, va rebre el
prestigiós premi Llibreter de narrativa.

M. Mercè
Cuartiella, premi
Mercè Rodoreda de
contes
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