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La novel·la inacabada de Jesús Moncada

Mequinensa eterna

M
ai va rebre el
Premi d’Honor
de les Lletres Ca-
talanes, però la
crítica i el públic

eren seus. Moncada serà a
Frankfurt el 2007?

Rosa Mari Moncada, prime-
ra lectora i crítica implacable de
tots els llibres del seu germà
Jesús, diu que en la novel·la que
va deixar inacabada “se supera
a si mateix, és el seu millor lli-
bre”. Però el destí d’aquestes pa-
gines extraordinàries havia de
ser la foguera. “La seva extre-
mada pulcritud a l’hora d’es-
criure una novel·la va fer que
ens demanés que creméssim
l’original perquè no estava a
punt... li van faltar dos mesos”.

Finalment, això no ha estat
així i la darrera novel·la de
Jesús Moncada s’ha salvat de
les flames gràcies a la decisió
final de la seva família. L’origi-
nal inacabat es conservarà tal
com Moncada el va deixar en
morir i s’oferirà als estudiosos
d’aquí a un temps perquè la pu-
guin consultar i conèixer.

Sense haver-la llegit resulta
molt difícil afirmar que el públic
lector es quedarà sense el millor
llibre de Moncada, però si hem
de fer cas del que sabem pel que
va dir el mateix autor en algu-
nes entrevistes, els ingredients
i el treball meticulós feien
d’aquest llibre un dels més es-
perats dels darrers temps: el
món editorial, cultural i polític
de Barcelona als 60, treballar
dia a dia al costat d’un Pere Cal-
ders retornat de l’exili i els ini-
cis d’un escriptor vingut de Me-
quinensa a la ciutat conformen
un còctel imprescindible.

Malgrat tot, hi ha qui s’avança als
temps, com Chusé Raúl Usón,
traductor al castellà dels llibres
de relats (Històries de la mà es-
querra, El cafè de la granota i
Calaveres atònites) per a l’edi-
torial aragonesa Xordica, que
afirma que potser d’aquí a deu
anys es decidirà dur la darrera
novel·la de Moncada a la im-
premta. Fins aquí les especula-
cions sobre l’obra que no co-
neixem. Però, i els llibres que
Moncada va deixar ben vius als
catàlegs dels seus editors? En
quin estat està la seva obra? Si
hem de fer cas dels números,
sempre aleatoris, que ens faci-

que resulta palpable és el record
viu que en conserven els que li
eren més pròxims, amics i fa-
miliars, començant per la seva
germana, que, malgrat la tris-
tor que intenta dissimular,
parla de l’escriptor com si aca-
bés de veure’l. Ara mateix està
rebent desenes de peticions per
organitzar exposicions, confe-
rències i també mostres amb la
pintura del seu germà.

Rosa Mari desgrana història
rere història i explica milers
d’anècdotes que algú faria bé
d’anar recollint per a una bio-
grafia. “Perquè vegis com era
Jesús. Fa uns dies he parlat per
telèfon amb una noia, la Merit-
xell Nus, una noia d’Estac, que
es va fer amiga del meu germà

per telèfon, ara fa uns anys. Es
veu que a l’institut li van fer lle-
gir un llibre del Jesús i a ella li va
agradar tant que va decidir bus-
car-ne el telèfon i trucar-li. I com
que el número surt a la guia, va
marcar i van posar-se a xerrar.
Es van fer amics i ella li trucava
sovint i li explicava què feia a
l’institut, si s’havia discutit amb
una amiga, li demanava sovint
consell per a les seves coses...”.

Al barri de Gràcia de Barce-
lona molta gent que Moncada
coneixia de donar-hi volts amb
la Samba, la seva gossa, es tro-
ben mig orfes. “La festa que el
barri de Gràcia li va organitzar
a la plaça del Diamant va ser
l’homenatge més bonic que jo
he vist per a un escriptor: era
ple de veïns, amics, nens, com
una festa immensa”, explica
Folch. L’editor, que va acompa-
nyar Jesús Moncada en la seva
darrera aparició pública el mes
d’abril del 2005 a Terol, quan va
anar a recollir el Premi de les
Lletres Aragoneses, recorda
també aquell viatge com a molt
especial per a Moncada. “Esta-
va contentíssim perquè el go-
vern d’Aragó distingia per pri-
mer cop i amb la seva màxima
distinció un escriptor català”. I
afegeix: “És una absoluta ver-
gonya que se li hagi negat el
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes”.

Jesús Moncada va guanyar dues
vegades del Premi Crexells (el
1988 i el 1997), dues vegades
el premi Crítica Serra d’Or
(1989 i 1998), el premi Ciutat
de Barcelona (1989), el Premi
Nacional de la Crítica (1989) i
el premi dels Escriptors Cata-
lans (2001).

Tenia tot el recolzament de
la crítica i el públic. I es dóna
una altra circumstància: la seva
obra s’ha traduït a més de vint
llengües. Les principals editori-
als europees el tenen als seus
catàlegs: Gallimard, Seuil, Har-
vill, Fischer, Dom Quixote...
Kjell A. Johansson, el seu tra-
ductor al suec, va dir: “Traduint
Moncada he descobert un enor-
me candidat al premi Nobel”.

En un atac d’optimisme, qui
signa aquestes línies demana
l’opinió a la Institució de les
Lletres Catalanes. Oi que ho
arreglarem tot el 2007, a
Frankfurt?

Fa poc més de mig any de la mort de Jesús Moncada ● Va deixar un llibre
inacabat i un grapat de les millors novel·les i relats breus que s’han produït en
català en els darrers vint-i-cinc anys ● Xènia Bussé

El narrador
Jesús
Moncada es
va guanyar
una bona
reputació
com a autor
i com a
persona.
CRISTINA CALDERER

liten els editors sobre les obres
de l’autor, la seva obra continua
tenint una vida extraordinàri-
ament activa.

“Encaraqueresultaunamica
escabrós, és cert que la desapa-
rició d’un escriptor fa que es
produeixi un augment de les
vendes dels seus llibres”, expli-
ca Ernest Folch, el seu editor al
Grup 62, que ha vist com Camí
de sirga tornava aquests dar-
rers mesos a les llistes dels més
venuts. Jordi Herralde, l’editor
de les seves novel·les traduïdes
al castellà, explica que “podríem
fixar en uns 800 exemplars glo-
bals els que hem venut des del
mes de juny passat, o sigui, que
hi ha hagut un lleuger incre-
ment de les vendes”.

Pel que fa als llibres de relats,
Chusé Raúl Usón explica que
“en vendes, els nostres títols
gairebé no s’han mogut, cosa

natural ja que és a Catalunya on
Moncada tenia el gruix de lec-
tors. Ja se sap que al mercat en
castellà, les obres que arriben
traduïdes del català o d’alguna
altra llengua de l’Estat no tenen
gaire fortuna. En casos com el
de Moncada, aquestes arbitra-
rietats del mercat són ben ab-
surdes”. Usón ens comenta que
va quedar pendent de tractar
amb Moncada la publicació a
Xordica de la versió castellana
de Cabòries estivals, el seu
volum d’articles. “Tant a ell com
a nosaltres ens feia molta
il·lusió... ja arribarà el moment
de parlar-ne, si és el cas. De mo-
ment, encara ens estem recu-
perant del fet que Moncada ja
no hi sigui... Era un escriptor
collonut i una bona persona”.

Ernest Folch ens apunta una
dada important: “Aquest curs
han entrat els volums de contes
en alguns plans de lectura dels
instituts i veiem que estan te-
nint una entrada molt bona”.

Per finalitzar el repàs a l’obra
disponible hem de mencionar

també les traduccions que
Jesús Moncada va fer d’alguns
volums clàssics, sobretot de la
literatura francesa, publicats a
La Magrana: Carrer de l’esta-
ció, 120, de Leo Malet, Tots els
morts tenen la mateixa pell i
Mort als lletjos, de Boris Vian,
Els fills del capità Grant, La
volta al món en 80 dies i L’illa
misteriosa, de Jules Verne, i
l’espectacular El comte de Mon-
tecristo, d’Alexandre Dumas.

Des de la seva desaparició,
els homenatges a Jesús Monca-
da han estat continuats. Però a
banda d’aquestes demostraci-
ons oficials que sobretot servei-
xen per col·locar plaques i en-
cetar oblits, més amb un es-
criptor poc oficialista, el que sí

L’obra inacabada
de Jesús Moncada
estava ambientada
a la Barcelona
dels anys 60


