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Jesús Moncada el 1988, quan va publicar ‘Camí de sirga’

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

Des de la Franja
Guillem Chacón

J
esús Moncada no ens
vindrà a veure més. Pe-
rò malgrat la seva ab-
sència, aquí, a Mequi-

nensa, tots tenim la sensació
que avui mateix el podrem
trobar passejant pausada-
ment per les vores riberen-
ques d’aquesta vila. Podríem
dibuixar fil per randa tots els
seus detalls: el pas, el perfil, la
barba o el comentari en to-
par-nos amb ell. I, com no,
alguna volta o altra co-
incidiríem xerrant amb
vells calafats i llaüters, la
inspiració del seu món,
del món d’una Mequi-
nensa que ja no existeix.

Aquesta Mequinensa
nova poc té a veure amb
aquella vila que va ser
enderrocada amb l’excu-
sa roïna dels embassa-
ments. Quedà enrunada
amb algun carrer, per
poquet, davall de l’aigua
i ara és difícil destriar
entre els matolls de la
vora de l’Ebre quines pe-
dres eren de les cases o
l’església i quines han
rodolat des de la serra del
castell dels Montcada.

Aquell castell és, de fet,
l’única construcció que
connecta ambdues Me-
quinenses a banda i ban-
da de l’aiguabarreig de
rius. “Mequinensa ahir
de l’Ebre, avui a vores del
Segre”, diu l’auca de la
Franja.

Com tants altres po-
bles de la Franja de Po-
nent, Mequinensa fou
destruïda i allunyada
dels altres pobles cata-
lans veïns pertanyents a
una altra administració.
Sembla que implacable-
ment hagueren calculat
com separar les terres
obrint les aigües i obli-
dant-se, cruelment, dels
ponts.

Així, quan sepultaren
aquella vila de les Terres de
l’Ebre, tot feia evident que
amb la cultura fluvial també
moririen els seus monu-
ments, les seves cases, els seus
racons i carrers i, als molls,
no quedaria ni el costellam
dels llaüts.

Però en Jesús ‘de Cal Vell’
vivia per a salvar els mots, i
les històries. Jesús Moncada i
Estruga havia nascut l’1 de
desembre de 1941, per poc
temps va fer de professor al
poble i, animat pel seu com-
patrici republicà Edmon Va-
llès, novel·lista, historiador i
un dels fundadors de l’MSC,
va marxar a Barcelona fins al
dia d’avui per a dedicar-se a la
literatura i la pintura.

Quan ja tenia trenta anys,

el 1971, Moncada es donava a
conèixer amb el recull de
narracions Històries de la mà
esquerra que fou premi Joan
Santamaria d’aquell any i en
el qual l’autor reconeix en
l’estil el mestratge d’en Pere
Calders, amb qui tingué una
llarga i estreta relació.

L’any 1985 apareix El cafè de
la Granota i amb ella Moncada
ja té el seu propi món. Un
món que, per a molts, arriba

a la seva plenitud amb la no-
vel·la Camí de sirga, que d’ençà
l’any 1988 ha estat traduïda a
quinze idiomes. Camí de sirga
és considerada pel públic i la
crítica una de les novel·les
més importants de la narra-
tiva catalana contemporània.
A partir d’aleshores els pre-
mis literaris comencen a suc-
ceir-se. Al 2001, rep també la
Creu de Sant Jordi. Mesos més
tard començaren a escam-
par-se les veus que sotjaven la
complicada possibilitat que
el nostre Moncada fos premi
Nobel de literatura. Amb tant
guardó finalment l’Aragó no
pot girar-li més l’esquena i el
reconegué l’any passat, ator-
gant-li el Premi de les Lletres
Aragoneses. Per primera ve-
gada l’obra en català d’un es-
criptor era mereixedora d’a-
quest premi a l’Aragó.

La cura abocada pel català i
la catalanitat de Moncada és
inqüestionable. Fa uns anys
al Palau Montcada de Fraga
vaig ser testimoni d’un intent
d’entrevista radiofònica que
el nostre escriptor va tallar
amablement de la següent
manera: “Així sou de Fraga?,
doncs no us respondré si em
pregunteu en castellà”.

Jesús Moncada ho té clar i
en el suplement del diari

AVUI de 14 d’abril de 2002 a
la pregunta “Se sent arago-
nès?” respon ras i curt “Jo sóc
un català de Mequinensa”.

Molt sovint li hem sentit
explicar que ell va començar
a escriure en castellà però li
resultaven impossibles els di-
àlegs de la gent del seu poble
en aqueixa llengua. Per això
va fer marxa enrere, recapi-
tulant fins a aconseguir la
seua riquesa que recull sovint
paraules ben vives en aquests
paratges ponentins però que
poden fer la impressió de no
haver estat preses de la natu-
ralitat d’un poble i passades,
tan sols, pel seu bell sedàs.

En l’esmentada entrevista
Moncada reconeix que “...ig-
norava que allò que jo parla-
va fos una llengua que es po-
gués utilitzar a l’hora d’es-
criure.” “I d’això el franquis-

me ja es preocupava que no
ho arribéssim a saber. El que
passa és que després, a aquest
escriptor que jo era, li va
caure a les mans el tema de la
desaparició de tot el seu món
per culpa de la construcció
del pantà. El procés és
aquest”.

I així s’entrellacen el català
i la història recent en la seva
novel·la més coneguda, Camí
de sirga, on fa reviure l’època

de la desaparició de la
Mequinensa fluvial, de
llaüts i mines de lignit.
La seva precisió històrica
ha fet que sovint se l’hagi
considerat un cronista,
qualificatiu que Monca-
da defuig amb fermesa.

Històries que tornen
l’any 1992 amb La galeria
de les estàtues on la ciutat
imaginària de Torrelloba
deixa sovint en segon
terme Mequinensa.

Cinc anys més tard té
el coratge de furgar en
la memòria col·lectiva
del poble i escriu la no-
vel·la d’intriga Estremida
memòria, en què uns
bandolers del poble són
afusellats per haver as-
saltat el recaptador del
Banc d’Espanya als ini-
cis de la Restauració al-
fonsina. Un tema que
encara volta pels cafès
de la vila.

Al 1999 la ironia d’en
Moncada aflora ben viva
en la seva darrera no-
vel·la, Calaveres atònites,
quan un jove advocat
barceloní arriba a Me-
quinensa als anys 50 per
ocupar la plaça de se-
cretari del jutjat de pau.

L’any 2003 aplega en
un volum els seus dotze
articles publicats a la
premsa durant més de

trenta anys, es tracta de Ca-
bòries estivals.

Jesús Moncada torna una
vegada i una altra a Mequi-
nensa, tot i això en la seva
darrera entrevista de febrer
de 2004 al diari AVUI excla-
ma que no és cap “escriptor
rural” i que considerar-lo
l’escriptor de Mequinensa és
una “bestiesa com una cate-
dral”. La gent d’aquest poble
veiem planerament en ell un
veí més, és l’escriptor, per als
més grans, “Jesús, lo de Cal
Vell”, com podria ser el fer-
rer o el calafat. Tanmateix
però la seva obra s’exposa en
vitrines a les porxades de la
plaça de la vila com el que
són, els únics monuments
vius que li queden a Mequi-
nensa. Monuments que, com
l’escriptor, viuran, ara sí, per
sempre.

AVUI

Moncada el dia del premi

.............................

El primer
escriptor en
català
guardonat a
l’Aragó
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El president del govern d’A-
ragó, Marcelino Iglesias, va
lamentar ahir la mort de Je-
sús Moncada tot assenyalant
que era un dia molt trist “per
a les lletres, i especialment
per a les lletres de la nostra
comunitat, ja que assistim a
la pèrdua d’un dels creadors
més emblemàtics de la nostra
terra”.
Precisament va ser el mateix
Marcelino Iglesias, oriünd de
la Franja d’Aragó, qui va lliu-
rar a Jesús Moncada el 18
d’abril passat el Premi de les
Lletres Aragoneses, el màxim
guardó literari i cultural del
govern d’Aragó, quan ja l’es-

criptor estava en tractament
mèdic pel càncer de pulmó
que se li havia detectat feia
uns mesos. El premi li va ser
concedit en reconeixement
“de la seva trajectòria, ja que
tota la seva obra literària
passa a l’Aragó i els seus per-
sonatges, els seus paisatges i
també el seu món imaginari
reflecteix fidelment la seva
terra d’origen”.

A Jesús Moncada aquest
premi li va fer “molta il·lusi-
ó”, entre altres raons perquè
era la primera vegada que el
govern d’Aragó premiava
amb el seu màxim guardó li-
terari un autor amb tota l’o-
bra escrita en català. En les
declaracions que va fer d’a-
graïment, Moncada es va re-
ferir sempre com a font
d’inspiració a Mequinensa,
que va dir que era “tan autora
com jo mateix de les meves
obres”.

Jesús Moncada mai no s’ha
considerat aragonès, ja que en
les seves declaracions sempre
puntualitzava que era “un es-
criptor català de la Franja”.


