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Maria Mercè Cuartiella i Todolí 
 

 (Barcelona, 15 d'agost de 1964)  
Escriptora i dramaturga catalana, resident a Figueres.  

Biografia 

És llicenciada en filologia per la Universitat de Barcelona i ha 
desenvolupat la seva tasca professional en el camp de la 
gestió cultural. Actualment forma part de l'equip editorial de 
Brau Edicions, de Figueres.  

Ha col·laborat habitualment en premsa i revistes 
especialitzades, com ara a Encesa, on participa des de 
2013. o al Diari de Girona, on des de l'any 2000 fins al 2005 
va elaborar articles quinzenals d'opinió. També ha estat 
guionista i presentadora televisiva o moderadora en debats 
culturals. Fins a l'any 2009 fou conductora i guionista 
a Canal Nord del programa setmanal d'entrevistes ISBN, 
que analitzava l'actualitat literària del país i per on van passar 
tot un seguit d'autors significatius de les lletres catalanes.  

Ha publicat estudis diversos com ara “Una aproximació a 
l'obra teatral”, dins Carles Fages de Climent (1902-1968), 
Poètica i mítica de l'Empordà, o "10 anys amb l'Orquestra de 
Cambra de l'Empordà". També alguns contes curts i ha 
estrenat i publicat peces teatrals, com “Enterra’m a 
Pequin”, guanyadora del I Premi Carlota de 
Mena (2005) estrenada a Barcelona el 2007. També "En 
trànsit", que va ser seleccionada com a representant de 
l'estat espanyol per a participar en el World Youth Theatre 
2000 de Londres i que fou publicada al número 8 de la 
revista Escena.  

És autora de sis novel·les publicades: de la novel·la Cuando 
las cosas van mal (Premio de novela corta Ciudad de La 
Laguna 1999; coautora de Capitán Verne (Sirpus, 2005), 
juntament amb Joan Manuel Soldevilla. L'any 2012, va 
publicar la novel·la Germans, gairebé bessons (Brau 
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Edicions), guardonada amb el Premi Llibreter de narrativa, i 
l'any 2014 publica L'afer marsellès (Amsterdam llibres). A 
la Nit de Santa Llúcia 2014, va ser reconeguda amb el Premi 
Mercè Rodoreda de contes i narracions pel seu recull Gent 
que tu coneixes."Els relats són difícils d'escriure, són peces 
molt elaborades i poc reconegudes molts cops" explica 
Cuartiella. 

              Premis 

 Premi de novel·la curta Ciudad de La Laguna, 1999 

 Premi Carlota de Mena, 2005 per Enterra’m a 
Pequín 

 Premi Llibreter de narrativa, 2012  

 Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions, 2014 

 

 

Narrativa 

 Els gegants del Mesozoic. Dinosaures a 
Catalunya (2021)  

 Un Món sense l'Oriol Gante (2021)  

 La font i els dies (2020)  

 Flor salvatge (2018)  

 Gent que tu coneixes (2015)   

 L'afer marsellès (2014).  

 Germans, gairebé bessons (2012).  

 Capitán Verne (2005 coautora amb Joan Manel 
Soldevilla)   

 Cuando las cosas van mal (1999)  

Teatre 

 Enterra'm a Pequín (2006)  
                (Extret de la Viquipedia) 
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Entrevista a Mercè Cuartiella 
Magda Bosc (Octubre del 2022) 

 

Ens podries comentar breument quins temes toques en 

els textos teatrals que has escrit fins ara? 

Els temes solen ser els mateixos que els de la narrativa, el 

pas del temps i les relacions personals en general, sobretot 

amb les persones que ens són properes; aquestes relacions 

haurien de ser senzilles però no ho són, normalment. 

D’aquesta dificultat, entre altres coses, parla Enterra’m a 

Pequin. 

Recordes quin va ser el primer contacte, amb el teatre, 

la primera posada en escena i de quina obra estem 

parlant? Què es el que et va sobtar més?  El text, la 

trama, l’escenografia, la interpretació...? 

A casa meva no eren molt aficionats a anar al teatre, tot i que 

el veiem per la tele, al cèlebre Estudio 1. La primera vegada 

que vaig anar a veure una obra devia ser cap a 1979 o 1980 

(devia tenir uns 15 o 16 anys), El nostre professor de 

literatura de l’institut ens va portar  a la representació 

d’Historia de un caballo, l’adaptació teatral del conte de 

Tolstoi. No era una activitat obligatòria però jo m’hi vaig 

apuntar. Em va impressionar molt que el protagonista fos un 

cavall i l’obra una reflexió de la condició humana des del punt 

de vista de la bèstia. 

I la primera vegada que vares llegir teatre? Quina edat 

tenies i quina obra va ser? 

Devia tenir uns 14 anys. La germana gran d’una amiga meva 

em va deixar La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Em 
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va impressionar el vocabulari i l’argument, tan ben lligat, on 

tot quadrava perfectament. També la reflexió, m’agradava 

això que el teatre fes pensar. 

Quines obres teatrals t’han quedat com a referents i 

perquè? 

La que potser he vist més vegades i és un referent per a mi 

és El temps i els Conway de J B Prestley. Prestley m’agrada 

molt, totes les seves obres sobre el temps, que ell sosté que 

no és tan lineal com ens sembla, les trobo molt interessats; 

també m’agrada molt La nostra ciutat de Thorton Wilder. El 

tema del pas del temps i de la insignificança de la vida 

humana el trobo molt interessant.  

Com a escriptora et coneixement més com a novel·lista, 

però els teus inicis varen ser com escriptora de teatre 

com és això? 

En realitat no és ben bé així. Crec que sóc més narradora 

que dramaturga i vaig fer abans conte i novel·la, però durant 

un temps em va interessar molt el teatre. El fet de dur a 

escena les obres amb un grup de gent coneguda (Zanni 

teatre, una companyia dirigida per Richard Ellelman) em va 

fer entendre que el text, en teatre, és més un punt de partida 

que necessita ser reinterpretat i això em semblava molt 

estimulant. 

Que va suposar per a tu el premi Carlota de Mena de 

Tortosa que vares guanyar per l’obra Enterra’m a  

Pequín a l’any 2006? 

Va ser una gran alegria; publicar teatre no és senzill i gràcies 

al Premi l’obra va veure la llum. El fet que es publiqués va 

permetre que diverses companyies la coneguessin i la 

duguessin a escena. 
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Perquè parlar d’un barri que va estar engolit per les 

aigües, i que ara desconeixem? 

Moltes de les coses de les quals parla l’obra són records del 

meu pare, de quan era jove, que ells ens explicava als meus 

germans i a mi. Li vaig dedicar l’obra, al meu pare. Ell s’havia 

banyat a les aigües de Pequin i havia fet musclos al seu 

campanar. Eren uns records molt potents que volia 

literaturitzar, i em va semblar que el teatre em donava molt 

de joc per fer-ho. 

Ens podries explicar quin es el teu procés d’escriptura 

teatral? 

La primera cosa que tinc en compte quan escric teatre són 

els personatges, que han de tenir força. M’agrada jugar amb 

ells (de vegades els dibuixo i tot) i explorar les possibilitats 

dels conflictes que poden establir. A partir d’aquí va sorgint 

l’argument. 

Què fa de  diferent o peculiar escriure teatre o narrativa? 

(en els ingredients imaginatius, en la concreció del 

llenguatge en assolir la teva projecció i en la musicalitat 

de l’escena) 

Quan escrius narrativa el text està molt fixat, hi ha una gran 

preocupació per la paraula justa i necessària, per dir 

exactament el que vols dir. En teatre saps que el text és més 

fluid, que serà interpretat i filtrat per l’actor. Això fa que et 

fixis més en altres coses, com ara l’impacte de les escenes 

o la força dels diàlegs. 

Quant llegeixes una peça teatral en quins ingredients et 

fixes més, que es el que valores més d’una dramatúrgia? 

El text, per a mi, és fonamental. Sóc de teatre de text però 

també sóc conscient que els actors són també molt 

importants. La seva força és el que dona vida a les paraules. 

Un text mal interpretat perd tot el tremp. Elements com 
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l’escenografia i la il·luminació no m’importa que siguin 

austers, sempre que aconsegueixin crear l’efecte que 

necessita l’escena. 

Quins clàssics teatrals catalans no t’han deixat 

indiferent, t’han sorprès i perquè? I estrangers? 

N’hi ha molts, entre els estrangers: Prestley, Wilder, Tenesse 

Williams, Arthur Miller, Ibsen... Entre els catalans citaria 

Carme Montoriol, que he descobert fa no gaire, Guimerà, 

Rusiñol, Benet i Jornet...  

Com veus que està la musculatura teatral ara mateix en 

el nostre país?  

Hi ha autores que m’interessen, com Helena Tornero i 

algunes obres de Carles Mallol. De tota manera, no em sento 

gaire identificada amb el teatre que es fa ara. La dramatúrgia 

vivencial, basada sovint en les experiències dels autors i 

autores, no m’acaba d’interessar. 

En aquest anys que formes part del club de lectura de 

Llegir el Teatre quines autories i obres t’han colpit més 

i perquè? 

Un dels grans descobriments va ser Sergio Blanco. El vaig 

trobar molt innovador, que m’explicava coses interessants 

d’una manera que no m’esperava. També m’ha agradat la 

presència de Shakespeare gairebé cada any i descobrir 

Carme Montoriol, que trobo una autora molt interessant. 

Perquè aquest anys, sense publicar teatre? Sabem que 

ets una dona ocupadíssima però tens pensat retornar a 

escriure teatre? 

Ara com ara, estic molt ficada en el meu projecte narratiu. 

Crec que, per tornar a escriure teatre, hauria de treballar 

amb algun grup que estigués disposat a dur la peça a 

escena, perquè el teatre em sembla una experiència més 

col·lectiva que la narrativa. 
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ENTERRA’M A PEQUÍN 
 

 

  Un home gran passa les hores a la cuina de casa seva amb 
un tauler d’escacs i el fantasma d’un amic, mort fa mes de 
cinquanta anys. 
Tots dos estan units pels records de joventut, les il·lusions 
perdudes i el territori mític de Pequín, un barri de Barcelona 
que va ser devorat per les aigües.       
Per aquesta cuina passaran els vius (les filles, la germana, 
el gendre, el nebot), però ningú no arribarà a penetrar en el 
món privat, íntim i solitari del vell, potser perquè estar viu és 
alguna cosa més que respirar, moure’s i parlar amb els altres 
i perquè de vegades els vius estan més morts que els 
fantasmes. 
 
 


