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Un món sense l’Oriol Gante ens ofereix, a l’estil de les peces 
musicals, dues variacions sobre el tema de la no-existència 
i ens parla de la nostra condició de prescindibles, molt més 

potent del que ens agradaria pensar. 
.  

M. Mercè Cuartiella està disponible per entrevistes 
 

L’Oriol Gante mor a l’hospital el 12 de febrer de 
2010 a causa d’un accident de trànsit. Enrere 
deixa filla, exdona i parella nova, pare i 
madrastra, oncle i amics. Era massa d'hora per a 
la seva desaparició: només tenia quaranta-
quatre anys i li quedaven moltes coses per fer. 
Era «un paio amb sort fins al dia últim en què es 
va matar», tal com el recorda un dels amics.  
 
Deu anys després, la seva absència encara 
marca la vida d'aquells que tenia a prop, de 
maneres diverses i amb intensitat variable, amb 
enyor o amb la voluntat de seguir el curs de les 
seves existències. Però aquesta no és l'única 
manera d'imaginar un món sense l'Oriol Gante i, 
amb una prosa rica en matisos, la novel·la ens 
planteja com la nostra vida és més prescindible 
del que podríem pensar. 
 

 

“Amb Un món sense l’Oriol Gante he mirat de portar a les últimes conseqüències el 
fet de ser present o no a la vida de les persones que ens envolten. Sovint ens sembla 
que som imprescindibles per a la gent que ens estima, però si som esborrats del món, 
aquest continua rodant sense nosaltres”. Mercè Cuartiella 
 

M. Maria Mercè Cuartiella i Todolí (Barcelona, 15 d'agost de 1964) és escriptora i 
dramaturga catalana. Llicenciada en filologia per la Universitat de Barcelona i ha 
desenvolupat la seva tasca professional en el camp de la gestió cultural.  
 
Ha col·laborat habitualment en premsa i revistes especialitzades, com ara a Encesa, 
on hi col·labora des de 2013, o al Diari de Girona, on durant 5 anys va publicar 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. 
 
És autora de sis novel·les, 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 
Edicions), guardonada amb el Premi Llibreter de narrativa i l'any 2014 publica L'afer 
marsellès (Amsterdam llibres).  
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        Fragment del llibre 
 

L’home està tapat només amb un llençol blanc. Els aparells als quals està 
connectat el fan semblar estrany, gairebé un ésser de ciència-ficció, meitat humà, 
meitat màquina. «Oriol Gante», hi diu l’informe. Politraumatisme, contusions 
múltiples, lesions internes per accident de trànsit. Respira perquè algun enginyer 
mèdic va dissenyar, qui sap si en llargues i reiterades nits d’insomni, una 
tecnologia capaç d’insuflar-li aire als pulmons. Té aparença de viu, però ja no ho 
està. Li han diagnosticat mort cerebral. La família no ho acaba d’entendre. El 
veuen que fa bona cara, tenint en compte les circumstàncies, llueix unes galtes 
rosades i té un posat tranquil; polit i pentinat, reposa amb el cap sobre el coixí, un 
bell dorment de conte que no és una noia sinó un home, ni jove ni gran. El pit li 
puja i li baixa, senyal inequívoc, a parer dels ulls plorosos que l’observen amb 
atenció, que segueix respirant. La medicina ha avançat molt, es diuen els que 
llancen aquestes mirades atentes i inquietes, alguna cosa s’hi deu poder fer. 
Només té quaranta-quatre anys i els sembla que no mereix morir, encara. Per 
això, quan el doctor els diu que els signes vitals ja se li han apagat del cos i que 
només es manté viu gràcies a uns aparells el funcionament dels quals no 
s’esforça gaire a explicar, quan els comenta, amb la veu suau i el gest que procura 
que sembli comprensiu, que caldrà prendre una decisió i que és un bon moment 
per plantejar-se la donació d’uns òrgans sans que ja no fan servei al pacient, els 
costa comprendre què els està demanant. 
 
De moment, es neguen a admetre el que creuen haver sentit primer i entès 
després, prefereixen aïllar les paraules del metge, fer veure que no coneixen 
l’evidència o que no arriben a captar-ne el significat o a acceptar-la. Miren de 
reduir el missatge funest a la forma de petit entrebanc que els irrita i al qual es 
resisteixen a donar carta de veritat, com si s’haguessin tacat un vestit de festa 
emprovat abans d’hora, haguessin trencat per accident la nansa del gerro de la 
besàvia o enviat equivocadament un correu electrònic comprometedor. En casos 
com aquest prefereixen no mirar directament el vidre esberlat, la pantalla de 
l’ordinador, el rodell fosc sobre la tela de lluentons, per si és possible, així, negar 
encara la seva existència, arribar a la conclusió que tot plegat no és tan greu com 
sembla i que s’han alarmat massa de pressa o, en última instància, que s’hi pot 
trobar algun adob. Però passen les hores i el cervell no és capaç d’improvisar cap 
sortida i la veritat acaba imposant-se irremissiblement: no és possible recuperar 
el missatge, fregar la tela, enganxar la nansa, ignorar el diagnòstic fatal dels 
experts, que diuen, sense possibilitats d’error, que aquell que estimen ja no hi és. 
[...] 
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