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‘Contes’ reuneix en un sol volum tres reculls de Jesús Moncada

La gran novel·la
de Mequinensa
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D
es de l’abandona-
ment d’Andratx
per part de Balta-
sar Porcel, la lite-
ratura catalana

s’ha quedat amb dos mons
mítics de qualitat. D’una ban-
da, el Guinardó de postguerra
al qual continua sent fidel Ju-
an Marsé. De l’altra, la Mequi-
nensa de Jesús Moncada. Tots
dos autors són, sobretot, no-
vel·listes immensos, que prac-
tiquen la distància curta com
un gènere subordinat als in-
teressos d’obres més extenses.
En altres paraules: han arribat
a tal complexitat i domini dels
seus respectius universos de
ficció, que es troben fins i tot
amb un excés d’històries, de
personatges i de veus. Aquests
són canalitzats en dues direc-
cions complementàries. O bé
assagen –sovint inconscient-
ment– camins futurs, com és
el cas d’Historia de detectives, el
conte dels anys vuitanta en
què Marsé va començar a per-
filar l’inoblidable protagonis-
ta de Rabos de lagartija (2000), o
bé maten el neguit que batega
en tota història fins que no es
materialitza en paper imprès.

GALERIA DE PERSONATGES
Aquest darrer és el cas de la
majoria de les narracions
breus de Moncada, oportuna-
ment reunides en un únic

volum per motius comercials
que alhora solucionen la vella
(i necessària) fórmula dels
contes complets. Llegir-los d’una
tirada significa repassar la
galeria de personatges que
l’estremida memòria de l’es-
criptor recorda, recrea i vivi-
fica, per convertir-los en ha-
bitants d’un poble que mai no
podrà ser destruït per les ai-
gües d’un pantà. Perso-
natges tragicòmics que
poden vèncer els desas-
tres del progrés no no-
més perquè són fets de
paraules, sinó perquè
ells mateixos són parau-
les. El discurs –personal
i intransferible– els sal-
va i els salvarà. Parlen i
pensen en un català ri-
quíssim, que el seu crea-
dor ha guardat durant
dècades en algun racó
del cervell, perquè no fos
eliminat per l’exili.

Perquè Jesús Moncada
és un exiliat. Com W.G.
Sebald, el gran literat
alemany que vivia a An-
glaterra i escrivia en la
llengua de la seva ado-
lescència, estranya i llu-

nyana com un tresor, l’autor
de Camí de sirga ha aconseguit
que la llengua que va sentir
quan era molt jove no desa-
paregui, malgrat les dècades
que porta vivint a Barcelona.
Mentre hi ha paraules hi ha
vida, semblen voler dir-nos
Mallol Fontcalda i la cosina
Berta i l’oncle Tapioles amb
les seves cartes i monòlegs i

actes judicials, vehicles d’ex-
pressió de veus que s’inde-
penditzen de la de l’escriptor
per assolir autonomia, la força
del testimoni que pot resistir
els atacs de l’oblit.

COMPARACIONS
L’aparició d’aquests Contes fa
pensar automàticament en els
86 contes, de Quim Monzó. L’o-

peració, protagonitzada per
dos dels pocs escriptors cata-
lans a qui ningú no gosa ex-
cloure del Parnàs, té efectiva-
ment tota la pinta de ser clò-
nica. Però –els interessos a
banda– permet una compara-
ció interessant, que fa palès
que l’excel·lència de Moncada
radica en l’àmbit de la novel·la
i la de Monzó en el del relat
breu.

Si veiem les peces d’El millor
del mons, el darrer títol de
Monzó, per exemple, des de
l’òptica de les famoses Tesis so-
bre el cuento, de Ricardo Piglia,
segons les quals tots els contes
expliquen dues històries, una
evident i l’altra secreta, com-
provem que algunes obres
mestres com El meu germà i La
mamà, que combinen a la per-
fecció aquests dos plans narra-
tius, s’inscriuen en la tradició

dels grans autors de con-
tes del segle XX (Txékhov,
Kafka, Hemingway). Els
contes d’Històries de la mà
esquerra, El Cafè de la Gra-
nota i Calaveres atònites, les
tres obres que ara s’han
reunit en un únic volum,
en canvi, no beuen d’a-
questa tradició. Per què?
Perquè la història evident
de cada relat pot anar
variant segons el perso-
natge que prengui la veu,
però la història secreta
mai no varia. En el rere-
fons de totes les narraci-
ons breus de Moncada hi
ha sempre la mateixa
història. Una gran novel-
la fragmentada en peces
de puzle de mida diversa.
Mequinensa.

Malika o l’esperança
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M
alika Mokeddem
va néixer a Ke-
nadsa (Algèria) el
1949 i va viure la
infància en un

ksar, poble tradicional fet de
terra, al mig del desert. Va es-
tudiar medicina a Orà i va
creuar el Mediterrani per esta-
blir-se a Montpeller. L’any 1990
va publicar la seva primera
novel·la, Les hommes qui mar-
chent, que va despertar gran
interès per part de la crítica
francesa. Des de llavors, Malika
no ha cessat d’escriure. La no-
vetat sobre l’autora és que
aquest any ha tret a les llibre-
ries N’zid, un nou al·legat per
una societat tolerant amb les
dones que manté la bona re-
buda entre els lectors i la crí-
tica. Aquesta filla de nòmades
s’ha convertit en un dels es-

tendards de la literatura que
fan els autors emigrats a Fran-
ça, tradicionalment país d’a-
collida d’intel·lectuals i escrip-
tors de tot el món. La seva obra
ha estat reconeguda amb di-
versos premis que han valorat
tant la qualitat literària com el
compromís que imprimeixen
les seves novel·les, basades en
la preocupació sobre dos te-
mes: Algèria i la llibertat de les
dones.

UN MÓN MUSULMÀ DIFERENT
La literatura de Mokeddem
presenta una visió del món
musulmà diferent d’aquella
que esquitxen cada dia els te-
lenotícies de les televisions oc-
cidentals. La realitat que ens
mostra és més propera al dia a
dia de les persones, a les seves
alegries i preocupacions quoti-
dianes. La seva és la perspecti-
va d’una dona que coneix la
societat sobre la qual escriu i
que planteja les seves proble-
màtiques sense por. No s’ha
d’oblidar que l’autora va tenir
l’oportunitat de cursar estudis
universitaris a Orà, ciutat cos-
mopolita que concentra bona
part de la modernitat del país,
i que conserva el pensament de
la joventut educada que vol un
canvi a favor de les llibertats,

un demà on les persones vis-
quin en pau; futur que no ha
de trencar amb les tradicions
ni amb la religió.

La prohibida (1993) i La nit de
la sargantana (1997) són dues
novel·les que ens parlen d’a-
questes preocupacions, de for-
mes i amb protagonistes dife-
rents. És evident que la prime-
ra és una obra més acurada i
de qualitat més notable. La
prohibida, premi Mediterrània
1994 de Perpinyà, és una d’a-
quelles novel·les que són el
fruit d’un neguit de l’autora
plasmat en la lletra. La prota-
gonista, Sultana, és una met-
gessa que viu a Montpeller i
torna al seu poble natal, al de-
sert, on troba una població
fustigada per l’integrisme i la
pobresa. Sultana lluitarà per la
seva llibertat i dignitat com a
persona davant d’actituds ple-
nes de prejudicis. Es retrobarà
amb el fantasma del seu pas-
sat, presa per la necessitat
d’enfrontar-se a ell, i viurà una
història d’amor entre dos ho-
mes: un antic company i un
turista occidental que està de
pas pel país. L’esforç en l’arro-
doniment psicològic dels per-
sonatges és lloable en aquesta
història esculpida sobre la pe-
dra de la vida de l’autora.

A La nit de la sargantana, Nour
(Llum) és una noia que viu en
un poblat d’on tothom ha de-
cidit fugir per les dures condi-
cions de vida. Comparteix el
poble amb Sassi, un home cec
que l’ama secretament. Tots
dos, sobreviuen conreant un
hort que els proveeix de men-
jar i mercaderia. Malgrat la
bellesa de la narració, la histò-
ria es ressent en la construcció
dels personatges, aspecte que
grinyola des del punt de vista
de la versemblança. Si Moked-
dem hagués apostat més cla-
rament per construir una faula
sobre l’amor, el sacrifici i l’es-
perança que per pretendre una
novel·la realista, aquesta man-
cança s’hauria esvaït. Tanma-
teix, aquestes intencions són
poc evidents per part de l’au-
tora, que no acaba de treure les
potencialitats d’una història
tan meravellosa. Mokeddem
ofereix en aquesta obra una
visió vitalista que fuig del fa-
talisme i que es basa en la fe en
la bellesa i en la humanitat per
damunt de l’horror i la irraci-
onalitat. Un pensament que
queda resumit en una de les
darreres frases de Nour: “Si el
verb dels poetes resisteix i res-
sona encara dins d’alguns
caps, no està tot perdut!”.

Mokeddem dota la seva lite-
ratura de gran lirisme en
molts moments, d’una vivaci-
tat teatral en d’altres. En ge-
neral, no escatima la utilitza-
ció de tots els recursos literaris
al seu abast per tal d’apro-
par-se al lector amb un llen-
guatge i estils rics i ben treba-
llats.

DONES I ENTORN SOCIAL
Els personatges habiten en-
torns extrems. Ancorades en
pobles perduts enmig del de-
sert, la lluita de les dones per la
llibertat i per trobar una iden-
titat les enfronta amb l’entorn
social, ple de pors, ignoràncies
i misèries. Les dones alberguen
un dolor interior que s’allibe-
rarà en totes dues històries de
formes diferents. Aquesta an-
goixa és produïda per un estat
d’ansietat, de tristesa o de ne-
cessitat davant la solitud i la
incomprensió. Tanmateix, les
obres de Mokeddem tenen un
significat que va més enllà de
l’experiència individual, ja que
l’autora conrea una novel·la
social, on el poble apareix com
un actor reprimit, una mena
d’ós hibernat. Aquesta societat
mostra la seva cara cruel i in-
comprensible, però també la
cara amable i irreductible da-
vant la por i el radicalisme,
vessant que acaba per impo-
sar-se.


