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CRISTINA CALDERER

Jesús Moncada va saber crear un món a partir del seu espai de referència

C R E A D O R D E L M I T E D E M E Q U I N E N S A

La voluntat de perfecció
Carles-Jordi Guardiola

T
inc l’honor d’haver estat l’editor
de Jesús Moncada i he estat tes-
timoni privilegiat de la cons-
trucció d’una de l’obres més

potents de la literatura catalana con-
temporània.

Per sobre de tot, Moncada és un es-
criptor –i no cal prendre la paraula
com una obvietat–. Des de la direcció
d’Edicions de la Magrana, he estat tes-
timoni privilegiat de la seva aposta pel
rigor, l’exigència –primer amb ell i
després amb els altres–, i una ferotge
voluntat de perfecció, escassa i fins ex-
temporània en l’enorme fira de les va-
nitats literàries. Fidel a unes idees que
no amagava, a una vida privada que
defensava tossudament, ferm a tota se-
ducció, la seva vida era agafar la ploma
o l’ordinador i capbussar-se en la crea-
ció dels seus genials personatges com
Honorat del Rom o Carlota de Torres i
tants altres que han quedat com a re-
ferents de la literatura catalana.

“Ara ja estic a la quarta versió. Des-
prés només quedarà polir el text, etc.”,
ens contava quan venia a La Magrana a
propòsit del seu darrer llibre. I això
podien ser tres o quatre mesos més. El
temps de dedicació a una obra, per a
Jesús Moncada, no comptava.

Si proposaves algun canvi als seus
originals, et convencia perquè havia
escrit allò que havia escrit. Només po-
dies donar-li la raó perquè la tenia. Un
exemple: arran de la lectura de l’ori-
ginal d’El Cafè de la Granota, una direc-
tor literari de l’editorial va comentar-li
que potser un conte podia tenir un fi-
nal millor. “Deixa’m el cap de setma-
na”, va demanar-li. Dilluns va tornar,
vençut, sense haver pogut canviar-hi

res. I Jesús, sorneguer, em va dir: “Jo
me n’hi he passat quatre”. Quan nos-
altres hi arribàvem, ell ja en tornava.
No he conegut cap autor amb tantes
hores de fer i refer el text fins estar
prou convençut de la feina com per a
donar-la a l’editor.

Escric aquest text, estabornit encara
per l’impacte de la notícia. Sabia de la

seva salut i de com lluitava pacient i
esperançat. Se m’aglopen records, his-
tòries, fets impossibles de destriar i
d’ordenar. Encara dimarts passat, avui
fa una setmana, vam anar a veure’l amb
l’Adelaida. Tenia un bon matí i va estar
content de veure’ns. Vam xerrar una
bona estona, una mica de tot, d’amics i
de no tan amics, de la família –una de

les columnes de la seva vida– i vam
portar-li el darrer número d’Els Marges,
que parla de Camí de sirga. Amb el dit em
va assenyalar el llibre que llegia i que
tenia prop seu. Era L’Odissea, traduïda
per Carles Riba. Vam picar-nos l’ullet en
senyal de complicitat. Jesús ha acabat el
seu viatge, però tenim, per sempre, la
seva obra. L’obra d’un escriptor.

Un mestre de la memòria,
del traç i de l’humor

Joan Triadú

E
ns dol Jesús Moncada, com aquell a qui dolia un
país. Mestre de minyons, molt jove, durant alguns
cursos, el seu escriure, pel to general és de qui es
corregeix els treballs escolars ell mateix, perquè és

ell qui se’ls havia posat. Potser, sabent quin pa hi donaven
i el que li costava de sortint-se’n com ell volia, Camí de sirga
–una de les novel·les, poques, de debò, com tothom sap, em
penso, al segle XX– és un producte compacte, llegidor,
presentat en parts estrictes i a cada pas donada en apartats
que, de fet, són pauses engrescadores; i així res no és balder
ni s’allargassa. Deia Pere Calders –mestre, company d’escar-
ràs i pare pedaç de Jesús Moncada– que de les anomenades
grans novel·les llargues, i en concret de la més celebrada, oi-
dà! de totes, li’n sobrava almenys la meitat. Jesús Moncada
passa del conte a la novel·la sense perdre la concisió pel camí.
L’esplèndida edició de la seva obra de narracions, llibre del
qual suposo que ell encara pogué gaudir (La Magrana ha fet
molt per a Jesús Moncada, i per a tots nosaltres, doncs, val a
dir-ho) és el contrapès just contrapès a la seva creació no-
vel·lística. Tota ella, gosaria dir, amb perdó pel joc massa obvi
de les paraules, sirgada per la memòria. Però, compte!: és

obra d’imaginació. De les tres novel·les publicades, La galeria
de les estàtues és, de cap a cap, un sarcasme encastat a una
memòria per oblidar, en el sentit que ho diu una casa per
llogar. Saragossa ha estat el purgatori de molta jovenalla de
l’Ebre, de Ponent i, és clar, de la Franja. El nostre ja enyorat
escriptor s’hi rabeja. Estremida memòria, un títol de senyera, es
veu escrita de gust, amb més distanciament, tot i furgar en
la ferida viva de la injustícia consentida i d’una mena de vi-
olència que arriba a fer-se mental, sempre present, sobre una
base documental, la qual, per cert, no pesa sobre l’estil de la
novel·la. Darrere vingueren, a tocar, les narracions de Cala-
veres atònites, amb un humor, accentuat, destinat a fer pes-
sigolles i algun pessic per despertar qualsevol vivent. Però la
transmissió de l’humor porta a la ganyota del lector si
l’autor no s’hi ha divertit primer. Per aquests contes i per
alguns dels altres dos llibres em plauria molt de fer enroscar
cap enrere el temps per tal de poder-los incloure en aquella
antologia de contistes de quan Jesús Moncada tenia deu
anys. Quin gran bé ha fet a la nostra llengua! Quina pro-
jecció internacional Jesús Moncada ha tingut! Quin traç del
seu estil dibuixat no morirà mai! Adéu, però parlem-ne.

De Mequinensa al món

➤ Jesús Moncada és un dels escrip-
tors catalans més traduïts. Camí de
sirga, la seva obra més coneguda, ha
estat editada en quinze idiomes.
Anagrama l’ha publicat en castellà, i
hi ha versions en dues llengües esta-
tals més: el gallec i l’aragonès. Publi-
cada originalment el 1988, la novel·la
també ha estat traduïda a les grans
llengües europees, l’anglès (editorial
Harvill), l’alemany (Fisher) i el francès
(Seuil), i altres de més petites: el ne-
erlandès (Meulenhoff), el portuguès
(Dom Quixote), el suec (Norstedts
Forlag), el danès (Rosinante), l’hon-
garès, l’eslovè i el romanès. Mequi-
nensa ha estat coneguda també a
través de llengües tan remotes com el
japonès i el vietnamita.

La segona obra més traduïda de
Moncada és la primera que va pu-
blicar, Històries de la mà esquerra
(1981), que ha estat versionada en
castellà, italià i rus. També s’ha im-
près en altres llengües el seu segon
llibre, El Cafè de la Granota (castellà i
italià), La galeria de les estàtues (pu-
blicat en català el 1992 i traduït al
castellà i l’alemany) i el recull de
contes que va publicar el 1999, Ca-
laveres atònites (castellà).


