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Abstract
Literary survival o f a Catalan miners’town in Aragonia sunk by Franco’s decision under the waves
o f the Ebro. The collective memory o f its community works as a source o finspiration and o f oral history
fo r its chronicler, himselftoo son o f the town. Only memory can keep alive the town after its death and
the writer, responsible o f collecting and registering it does a brilliant job. The inspired literary
reconstruction o f the town is represented as a broken mirror, reflecting more than one aspect o f each
person and event from different angles, thus offering the readers a perfectly authentic though fictional
source o f history, that o f a compromised eyewitness.
El marc de 1971 la revista cultural dels benedictins de M ontserrat, la Serra d ’O r va
publicar un conte d ’un narrador jove, aleshores desconegut davant el gran public, que
es titulava “Crónica del darrer rom ” i havia guanyat el prem i literari de la revista.
L’autor de l’obra, Jesús M oneada (1941-2005), relata el destí de la seva vila natal,
Mequinensa, la qual anava a desaparéixer sota les aigües del pantá de Riba-roja que
l’E N H E R -com panyia estatal hidroeléctrica- havia construit entre 1957 i 1975 a la valí
de l’Ebre. Les obres finalistes del prem i literari de la revista Serra d ’Or es publicaven de
costum a la revista que era una de les m és antigües i mes prestigioses revistes catalanes
de l’época de Franco.1 Com a Alustrado del conte, hi apareix la foto de la vila antiga, i al
costat de la foto hi ha una breu explicado perqué el públic catalá, consum idor de
cultura d’alt nivell pugui orientar-se geográficament, si vol saber on buscar exactament
la ciutat en qüestió: “A Mequinensa, vila de la «Frontera» entre Catalunya i Aragó, qona de
paria catalana, situada a la confluencia deis rius Segre i Ebre, administrativament pertany a
Saragossa. ”
Així, apareix u n lloc préviam ent desconegut, demana els seus drets de figurar sobre
el m apa m ental dels Catalans, i aquest Hoc es dibuixa cada vegada millor, puix que
l’escriptor m equinensa crea tota la seva obra narrativa -tre s novel-íes i tres reculls de

1http:/Avww.lluisvivcs.com/hemeroteca/serrador/, http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/sdo.html
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co n tes- al voltant de la seva ciutat de mala estruga.2 L ’antiga vila ebrenca ignorada,
ciutat minera i de transport fluvial, condem nada a m ort per la dictadura de Franco, va
entrar al Panteó literari catalá i a la m ent de tots els lectors catalans com un mite literari
juntam ent amb el seu autor, Jesús Moneada, el nom del qual és un sinónim de
Mequinensa que va quedar rescatada per la sensibilitat literaria i el talent extraordinari
del seu fill “predilecte” 3 del destí ignominiós deis pobles riberenes colgats sota l’aigua:
la desm em oria total.
T o t i que els nom s deis altres pobles figuren en els arxius de la historia, el fet peí
qual coneixem el destí de tots és la historia de Mequinensa, eternitzada per Jesús
Moneada. E n aquest sentit es pot afirmar que una decisió políüco-económica, un fet
historie: la desaparició de M equinensa va causar el naixement del mite de l’Atlantida
catalá, el m ite de Mequinensa.
Efectivam ent, la brutalitat de la destrucció total de la vila va ser un fet, diguem-ne,
afegit, que crida més l’atenció peí seu carácter trágic, ja que el tipus de vida d’altres
temps, la mentalitat de l’hom e preconsum ista o premediatitzada, el teixit social d’una
perita com unitat, to t aixó ja anava a m orir amb una m ort lenta quan a poc a poc
desapareixien els vells oficis, el carbó va ser substituí! peí petroli, el córner^ ja no
necessitava el servei deis llaüts i la gent abandonava la seva parcella de térra ingrata. Va
ser aquest canvi que generá la migració massiva cap a les grans ciutats per buscar una
vida menys dura, més gratiñeant. La Franja de Ponent, la «Frontera» entre Catalunya i
Aragó és u na d’aquestes zones perifériques que són llunyanes de qualsevol centre
dinámic o económ icam ent desenvolupat4, rem ota tant de Barcelona com de Saragossa,
que amb el desprestigi de les terres retirades i el miratge magnétic de les ciutats grans
anava perdent la seva població ja en époques anteriors faltades de feina.5

2 Histories de la má esquema i altres narracions, Barcelona, La Magrana, 1981. Magyar fordítás:
Balkézrőljö tt történetek, Budapest, FHarmattan Kiadó, 2012, (ford.: Nemes Krisztina); E l Cafe de la
Granota, Barcelona, La Magrana, 1985.; Camí de sirga, Barcelona, La Magrana, 1988. Magyar
fordítás: A folyók városa, Budapest, íbisz Kiadó, 2004, 2. kiadás: Budapest, [’Harmattan Kiadó,
2014, (ford.: Nemes Krisztina); La galéria de les estatúes, Barcelona, La Magrana, 1992.; Estremida
memória, Barcelona, La Magrana, 1997.; Calaveres atbnites, Barcelona, La Magrana, 1999.; Caböries
estiráis i altresproses volanderes, Calaceit-Fraga, Quaderns de les Cadolles, 2003.
3 Jesús Moneada fou considerat “fill predilecte de Mequinensa” a utol póstum per l’Ajuntament
de Mequinensa que durant el mateix ple extraordinari va decretar tres dies de dől per la mort de
l’escriptor. http://\vww.normalitzacio.cat/noticia/index.php?sec:=noticia&n=2996
4 Héctor Morét quota a Josep Vallverdú, “Lleida i Barcelona” dins IJeida, problema i realitat,
Barcelona, Edicions 62, 1967, 167-207: “Lleida és periféria. Constitueix el país fronterer, com el
constitueix tota la franja, llarguíssima, del País Valencia fins molt al sud.... els Ueidatans som
periférics dins el Principat i periférics també dins dél Pai'sos Catalans”, i afegeix: ÍCl si aixö cs
deia, amb raó, de Lleida i del País Valencia, qué serem els habitants de la Franja de Ponent sinó
periféria de la periféria”, Héctor MORÉT, Indagacions sobre ¡lengua i literatura catalanes a ¡Aragó,
Associació Cultural del Matarranya Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1998.
5 Moneada Mustra aquest fet amb els canvis que es produeixen a Forquestra de la vila: “La gran
crisi minera del final de la guerra del 14 havia delmat també els músics de FHarmonia Fluvial. El
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N o va ser, dones, l’antiga vila de M equinensa que acumulava una força peculiar o
que tenia uns habitants de caire mide (tot i que sí que van donar un exemple moral de
Solidarität excepdonal durant la seva lluita contra la desaparició de la com unitat), ni
tam poc el seu destí trágic que va crear el m ite de M equinensa6 que mai no hagués
guanyat u n lloc privilégiât en la m em oria col-lectiva deis lectors catalans i deis lectors
d’arreu del m ón, si no fos peí seu cronista singular: J esús Moneada.
L’obra cabdal del narrador mequinensa, Camí de sirga, está traduïda a vint-i-una
llengües, entre les quais h i figuren el japonés i el vietnamita. La recepció de la novel-la
en altres cultures, tan diferents de l’europea p o t ser bona, precisament, grades a aquesta
capa mítica que transcendeix les fronteres lingüístiques i culturáis, que és familiar i
hum ana independentm ent de l’época i del Hoc geogràfic on passa la trama. Llocs
desconeguts, oblidats i retirais n ’hi ha molts, falten pero els seus cronistes que,
dom inant un alt nivell de la cultura europea i tenint una dedicado fidel al tem a que
coneixen des de dintre, siguin capaços de narrar una historia universal. Jesús Moneada
era així, un érudit europeu, un testim oni presencial que donava prova del lloc al qual es
vinculava de mil m aneres i de to t el seu cor.7 La seva m anera de relatar la historia de la
vila és fonam entalm ent diferent de la de l’historiador ja que no intenta ser objectai, ni
rigorosam ent científic en el procès de creado narrativa i tam poc no professa Perica
clássica de Ranke “wie es eigentlich gewesen ist” 8 (com va passar realment). Tanmateix,
la seva obra es p o t utilitzar com una font auténtica de la historia de Mequinensa, ja que
el seu intent prim ordial és relatar la historia deis seus.9 I més encara perqué ens
adverteix obertam ent ja a la prim era pagina del Cami de sirga de la diferèneia del m ètode
em prat que és la creado literària: “Eticara que el canemàs d ’aquesta novella esta teixit amb jets
del darrer segle d ’existencia de l’antiga vila de Mequinensa, esperíalment deis que van determinar de
manera irreversible el seu destí a partir de l ’any 1957, l’autor vol aclarir que no ha prêtés de cap
manera escriure la historia, si més no en el sentit usual del mot, d ’aquells esdeveniments. ”
Jesús M oneada relata, dones, la historia de M equinensa en un sentit inusual del mot.
E l sentit original de la paraula historia és recerca, investigado, cognició, ciència,
erudició, i va ser utilitzada com a títol prim er per H erôdot, autor de la primera obra
grega en prosa conservada que relata la guerra entre perses i grecs, obra considerada
com a prim era n arrad o histórica que posteriorm ent dona nom a la ciència inspirada per
primer d’afegir-se a la llarga corrua de vilatans que emigraren a Barcelona a buscar feina, deixant
carrers sencers deshabitats, fou l’helicó, paleta d’ofici...” Camíde sirga, 119.
6 Tot i que també és veritat com diu el poeta hongarés Mihály Babits “Es la caneó que engendra
el seu cantant”.
7 “Nécessité d’une communaué affective” és una afirmació que fa Maurice Halbwach a la seva
obra La mémoire collective, 1950. http://biblioteque.uqac.uquebec.ca/index..htm, 9-16. Per
poder reconéixer i reconstruir una memoria és necessari pertányer a la mateixa comunitat
sentimental.
8 http://hovátreaU3-was.typepad.com/how_it_really_was/2005/10/\vie_es_eigentli_l .html
9 .sóc mequinensa i me’n recordó de tot: alió que dic i d’alló que callo i que potser no podré
dir mai. ...va comentar una lluita llarga... aspre com un renec, que cremava la sang deis
mequinensans. Un dia haurá de ser contada.” Crónica del darrer rom, Serra d’Or 1971, Mar?.
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la m usa Clio.10 El sentit usual o clàssic de la paraula a la quai M oneada es refereix és
historia com a ciència social institucionalizada que té la seva metodología, el seu
llenguatge, la seva Real Acadèmia, els seus departam ents universitaris i professors de
diferents nivells d ’escolaritzaciô.
Evidem m ent, l’obra de Moneada no p o t ser considerada histórica, és fruit del treball
d’un m estre d ’un altre gremi, pero qué és l’escriptor sino un testimoni fidel, hom e
independent d ’observado subtil i perspicaç de la seva época i de la seva gent. Com diu,
per exemple, el famós poeta hongarès János Pilinszky, la vivèneia traumática i per tant
central del quai va ser la segona guerra mundial i els camps d’exterminació: "jo no vull ser
altra cosa que un testimoni de / ’época, la quai estic déterminât a viure”. 11
Tal com l’obra d ’H om er és una font m olt apreciada deis historiador s de l’época
arcaica grega, podem considerar que l’obra de M oneada ens serveix per poder observar
l’época de la postguerra en una perita població ebrenca que serveix peí seu cronista com
a rovell de l ’ou de la galaxia,12 i p er tant la seva historia és d u n a importancia universal.
D ’altra banda, Moneada, igual que H om er, enregistra una tradició secular o millenária, i
com a résultat del que havia estât fins aleshores tradició oral passa a ser escrita, esdevé
un m onum ent memorial, car com a realitat n o p o t continuar existint. És veritat que to t i
ser mític, el m ón moncadiá no está poblat de déus i herois, sino com diu el jutge de pau
Crónides Valldabó al seu secretad acabat d’arribar a la vila, al com ençam ent de Calaveres
atoniter. A quí, senyor secretan, lúnica etemitat creíble i a l ’abast és la vida quotidiana.13 I aquesta
vida quotidiana reflectida en la tradició oral serveix com a matéria primera de la
investigado histórica de l’autor en lloc de la recerca ais arxius. Jesús M oneada va tenir el
pressentim ent que el m ón que tenia davant els seus ulls anava a desaparéixer i ell volia
deixar-ne constáncia. Car ell mateix form a part d’aquella tradició i d’aquella xarxa social,
a través de les seves obres podem tenir una vista privilegiada sobre la vida interior d’una
perita ciutat que nom és una cabanya d ’aguaitar ocells p o t oferir. Podem entrar i passar
estones ais cafés —l’ágora de la ciutat, espai principal de la com unicado on arriba i d’on
surt tota la inform ació imaginable de l’univers— conversant amb vells llaüters, miners,
calafats, peons, i pagesos, les histories deis quais el narrador mequinensá va apuntar
amb l’interés d ’un antropóleg des d ’una edat m olt tendra, animat per la curiositat d’un
historiador, arm at d ’entusiasme de filóleg i, sobretot, am b gran afany. La matéria
prim era és dones una cosa viva, Camí de sirga és una novel-la de la m em oria col-lectiva de
la ciutat. La figura del col-leccionista de memóries, l’alter ego de l’escriptor i la seva
m otivad o apareix també a les pagines de la novel-la: “Mentrestant, /’Honorai va convertisse
en espectador assidu de les partides de cartes. Assegut vora elsjugadors, obsemava, escoltara i aprenia
amb avidesa no solament els secrets deljoc, el que menys H importara, sino alguna cosa més amagada,

10 http ://www.sacred-texts.com/cla/hh/index.htm
11 Fidélité au Labyrinth, MTV 1976, entrevista amb el poeta.
12 MONCADA, Calaveres... op. cit.
13 Ibidem, 9.
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un solatge vilatà vell com els nus, présent en les figures congregarles al voilant d ’una taula amb el
pretext d ’unes cartes. ” 14
És aquest solatge vilatà, la mitología local, la tradició narrativa viva transform ada en
literatura que construeix la base de l’obra moncadiana.
N o podríem pas afirm ar que aquest solatge vilatà vell s’assembla m olt a les
estructures profundes i a la llarga durada, term es tècnics de Fernand Braudel,
historiador emblemàtic de l’Escola deis Annales que deia que les estructures mentais
constitueixen pressions de llarga durada? Són aqüestes estructures que dirigeixen els
esdeveniments que form en la superficie, o sia les onades del mar, de la Historia. T ô t i
que A ristôtil a la seva Poética afirma que la poesia és una art m és filosófica i més
profunda que la historia, ja que la poesia narra l’universal m entre que la historia narra el
particular15, tant la historia com la literatura volen trobar la realitat, el que de veritat
existeix, el que és la veritat de darrere les coses, darrere les onades incessants i
incom ptables deis esdeveniments de la superficie. L’objectiu de Jesús Moneada en
com pondré la seva obra va ser el mateix: reconstruir el m ón esberlat, ensulsiat i
esmicolat que tem ps enrere havia estât el seu. Al com ençam ent del Camí de sirga quan es
parla de la destrucció tô t just encetada, després de treize anys d’incertesa, de por i de
lluita per poder conservar almenys la com unitat de la vila, s’hi figura la m otivado de
Pescriptor, el perqué de l’obra: “la intensitat insólita de les recordances po/ser es dévia al sotrac
que la destrucció de la casa ... a la Baixada de la F erradura... provocara en la memoria de la vila.
Potser els caners, les places, les cases, els dos rius, amollaren desesperadament els recordsperqué aigu
els m ollis abans de la demolido i de l’escampadissa ineludible. Tant se val, 1’evocado no bavia estât
mai de la vida tant predsa com aleshores. ” 16
T ota una ciutat emana aquí els seus records, cada casa, carrer i cantonada té la seva
historia personal i inconfusible que es fa més tangible per defendre’s contra la m ort, i
Pescriptor que se sent responsable per la seva ciutat recull aqüestes recordances i les
registra. Són elles la inspirado i la matéria principal de l’autor que reconstrueix el tot
integre darrere de la superficie destrossada, en una altra dimensió. Reconstrueix una
com unitat de paraula més enllá de les ruines. L ’estructura del tem ps fracturât es
reorganitza al voltant del m otiu central que és la destrucció inevitable de la rola, i de les
m em óries personáis es dibuixen cent anys d ’histôria, que és més o menys la distáncia
fins a o n p o t arribar la m em oria actual, viva (els avis que recorden les histories deis seus
avis; dones, quatre o cinc generacions).
Segons la filosofía grega clàssica aprendre és un acte de recordar, com exposa Plato
a Fedó la seva teoría de reminiscéncia (aletheia - el n o oblidar). La literatura tant com la
historia són ciéncies de mem oria, el trésor de totes dues consisteix en coneixements
obtinguts p er la via de recordar -a ra ja no sempre les veritats primordials que l’ánima va
conéixer a la seva vida anterior, al m ón de les idees, abans de creuar el riu Lethe com ho
feien el filósofs grecs per ais qui la ciéncia era igual que una mena de contem plado
14 MONCADA, Camí de sirga, op. cit., 231.
15Aristôtil, Poética IX-é Ilibre
16 MONCADA, Camí de sirga, op. cit., 33.
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religiosa, sem pre orientada cap a la pura sapiencia- com que treballen majoritáriament
amb fets narrats i recordáis posats per escrit p er poder interpretar o decodificar el m ón
en el qual vivim i conéixer-nos millor a nosaltres mateixos, l’hom e observador, intérpret
i al mateix tem ps actor de Pescena histórica. Sembla que Pobjectiu de cada una és
bastant semblant, pero que avancen fent servir eines diferents, llenguatges diferents.
Jaum e Vicens Vives parla de la següent m anera al próleg del seu llibre N otida de
Cataluña que com enta amb la paraula Conocemos: “Sin embargo, los historiadores sólo captan
una parte de la verdad. Y quien dice los historiadores, dice los sociólogosy los economistas, e incluso los
filólogosy los críticos literarios. Yodos ellos, no obstante sus técnicas diferenciadasy sus especialiqaciones
concretas, forman parte de la granfam ilia de observadores de los hechos delpasado. Yara la gran tarea
de conocemos necesitamos la colaboradón de los poetasy de los novelistas, de los espíritus que poseen el
don de intuir, sin documentación previa, los más profundos latidos del alma del pueblo. Una estrofa
genia l... una descripdón chispeante... pueden esclarecer en un instante repliegues íntimos dondejamás
podrá llegar el microscopio documental mejor montado. ” 17
E l representant més emblematic de la historia total a Espanya deixa, dones, m olt ciar
que segons la seva opinió la intuició artística p o t contribuir al descobrim ent de la veritat
histórica, perqué ens ajuda a descobrir aletheia, la veritat en sentit universal. I la historia
necessita aquesta ajuda perqué la literatura, i més encara els mites literaris, que són les
millors obres, com ponen una m ena de mitologia de la comunitat. Són, en un sentit
figuratiu, la selecció de mem óries que contribueix de manera activa a la construcció de
la imatge que una com unitat, un poblé, una nació pot teñir de si mateix.18 I per actuar
de la millor m anera possible, és imprescindible teñir una identitat sana que parteix del
verkable autoconeixement.
Al nostre m ón actual laic, m odern, científic i m ediatitzat la historia tendeix a servir
com a base d ’identitat per ais pobles i així exerceix un im pacte étic i polític. La gent que
necessita arrels i criteris, i com unitat ja no busca el seu origen i el seu objectiu en la
religió que té aquesta capacitat de relligar, sino que torna cap a la ciéncia per trobar
respostes ais dubtes que té. L’objectivitat i la distancia que guarda la historia envers el
seu objecte, el seu “sine ira et studio”, el rigor científic, i sobretot la capacitat de síntesi,
que són les seves virtuts, sembla que tinguin la capacitat d’assegurar que les obres
d’historiadors descriuen el que va passar veritablement. Són vigents, pero, els dubtes
sobre si és possible o no la reconstrucció i la representado del passat am b els métodes
estándards de la historia. Per dissipar aquests dubtes després del linguistic turn a la
historia encetat amb la M etahistoy de Hayden W hite (1973), com encen a aparéixer noves
iniciatives que fan escoles i funden noves branques de la investiga ció científica.
Apareixen nous territoris que cal examinar (historia de les dones, de l’urbanisme, de la
mentalitat, de la memoria, etc.), s’eixampla el cercle de les fonts que es poden
considerar históriques (sortida deis arxius), enceten la seva ruta nous géneres, com per
exemple la m icrohistória o Toral history que són la resposta de la ciéncia de la historia a
Tescepticisme epistemológic i són uns indicadors de la gent que busca la resposta justa
17Jaume VICENS VIVÉS, Noticia de Catahma, Barcelona, Destino, 1954, 12.
18Károly KERÉNYI, M i a mitológiai Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1988.
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en la ciencia de la historia ja no confia tant en les explicacions cohérents d’escala
universal i que vol aproximar-se més a la seva propia historia local, familiar, immediata.
E s publiquen tam bé obres historiogràfiques que com binen declaradam ent la flcció i els
fets docum entais (el conte de Natalie Z. Dards E l retorn de M artin Guerre [1982] Simon
Schama, Dead Certainities, Umvarranted Spéculations19). Intueixo que a part de la naturalesa
hum ana que está predesdnada a buscar sempre nous horitzons a tots els terrenys,
l’apariciô d ’aquests nous générés a la historia es deu també a la reacció contra la
globalització, la marxa victoriosa i linial cap a una unitat més gran que després té els
seus efectes uniform adors, i també a l’exigència creixent de l’autenticitat i de la veritat.
L ’escepticisme cientific i la desiliusió política ens fan conscients que la veritat esta
doblem ent o triplem ent velada, difícilment assequible. Per aixo els représentants de la
m em oria viva, els testim onis atenyen de nou im portancia perqué la seva veu pot
ressaltar veritats llargament ofuscades, diferents del consensus oficial. El titol de la
novelia de Jesús M oneada Estremida memoria n ’és una prova eloqüent.
L ’autor escull uns esdeveniments de l’any 1877 com a tema de la seva obra que
com ença am b les paraules següents: Sorollar difunts i desarrelar-Ios de la mort planteja una
qiiestió certament espinosa: la tenebra, per assolada que sembli, regolfa tard o d ’hora a la banda deis
vins.2021
Per aquesta raó Jesús M oneada canvia la identitat de les figures, perô fins i to t abu
sembla que “la comitiva que ha sortit de Casp a la marinada no arriba solament a la Mequinensa
de 1877; també hofa a la de 1995”21 que és quan es redacta el text de la noveila. Aqüestes
línies dem ostren de m anera m olt plástica el lligam fort que tenim amb la história deis
nostres (familiars, ve'fns, conciutadans, companys de la mateixa generado, d’escola,
amies, enemics, etc.) i el poder que aquella exerceix sobre la gent d’una comunitat
mito/ogicament instruida.22 E n les reaccions de la perita com unitat de fa més de cent anys
podem contem plar perfectam ent els mécanismes milenaris que es posen en marxa a
causa d ’u na narrativa que obre “portes oblidades de la m em oria” 23 i desenterra details
voluntàriam ent n o recordats perqué la com unitat exerceix un control estríete sobre la
m em oria deis seus. E n aquest cas, és u n vell document, el m anuscrit de l’escrivà del
jutjat de Casp, en les paraules de Moneada “una nairació sobria ... d ’un testimoni directe de/s
esdeveniments ... tenia una particularitat impagable: no estava conompuda per les excrescéncies amb
que la memoria mequinensana havia déformât els Jets.”24 L ’estremida memoria de Jesús
M oneada té la seva filosofía histórica elaborada com a résultat d ’un treball de terreny, la
19 http:// www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/simon-schama-on-deadcertainties-historians-shouldnt-make-it-up-but-i-did-8568644.html
Un árdele que demostra 1’indignació dels historiadors, i del public lector que desitja la veritat que
es pot obtenir llegint obres d’historia.
20 MONCADA, Estremida... op. cit., 5.
21 Ibidem, 57.
22 L’expressió és de Jerome Bruner fundador de la nova branca de psicología cognitiva que és la
psicología narrativa.
23 MONCADA, Estremida... op. cit., 27.
24 Ibidem, 26.
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recomposició deis Fets de Vallcomuna, que está en sincronía amb el pensam ent cride
del segle passat a la filosofía de la historia (Croce, Colingwood, Carr, etc.)
La historia, els fets passats tenen la tendencia d’agafar una form a o altra segons les
necessitats de la posterioritat, és la com unitat que se’n recorda que fa la seva selecció i
guarda nom és el que jutja necessari per transm etre. L ’obra de M oneada és m olt especial:
construeix la seva mitología racional i poética alhora, plena d’am or i fidelitat a la seva
vila natal, i m olt fidel a la veritat ja que el narrador és la com unitat on cadascú té la seva
versió deis fets i les figures es veuen a elles mateixes i ais altres també en l’espill de
l’altre. Es presenta l’opinió de la com unitat, pero no en forma de m onobloc inamovible
i codificat, sino reflectint tots els colors amb empatia o am b crítica segons quin espill
reflecteix a qui. L ’esmicolament de 1’opinió pública es fa amb l’objectiu de construir-ne
una més justa, m és a prop de la veritat. I és aquesta com unitat transform ada i
representada am b eines literáries que form a el m ite de Mequinensa que está
intrínsecam ent lligat am b el seu autor. É s grácies a ell que el m ón intel lecmal catalá
descobreix la Franja i fins a l’actualitat és ell el representant cmblemátic de l’Aragó
catalanófon. E l seu m ite universal escrit en catalá allibera de la captivitat de Cronos el
que és particular i efímer en el pas de les generacions i el delega al Kairós, al m om ent
suprem, al temps de gaudir i d’harmonia.
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