
CRÒNICA DEL DARRER ROM 

 
– “Em voldria morir abans de veure-ho.” Això és el que deien tots els qui llavors eren 
vells, i els qui no ho deien ho pensaven. 
 
El vell Palau, antic miner mequinensà, fa una pausa per acabar de cargolar el cigarret 
de picadura i encendre'l. El fum, d'una olor forta, s'esfilagarsa lentament en 
l'atmosfera espesseïda del casino de Mequinensa.  
 
L'establiment és atapeït de parroquians que prenen cafè, fan la partida de botifarra o 
baden davant la taula de billar on una colla esvalotadora juga al xapó.  
 
Encara em pareix tenir davant meu els vells dels quals enraona Palau: miners jubilats, 
pagesos, llaüters, vells mequinensans de pell endurida, damunt la qual els treballs i 
els anys havien sedimentat assolades aspres, gairebé minerals. En veig d'irats, 
d'abaltits i malmirrosos, uns a la porta del bar de Bejamín, d'altres davall els perxis de 
la plaça de la Vila, mentre comentaven la notícia que havia trasbalsat la vida de 
Mequinensa, i recordo les paraules que Palau acaba de repetir ara: “Em voldria morir 
abans de veure-ho”.  
 
Però d'això fa molts anys; tants, que gairebé tots els qui van formular aquest desig ja 
son al cementiri; tants, que Palau ja s'ha fet vell, tan vell com ho eren llavors els 
altres, i ara la seva veu, abans profunda i forta, és lenta, entristida, i a voltes 
amargueja.  
 
– Tanmateix, en el fons et resisties a creure-ho, de la mateixa manera que et 
resisteixes a creure que se't pot morir un fill. Et penses que a tu aquestes coses no et 
poden passar mai de la vida. “No ho faran”, et deies, “seria massa gros”. D'altra banda, 
segons contaven, d'allò ja se n'havia parlat manta vegada, i a la fi tot havia quedat en 
res de res: suc d'olla tendra. I si t'ho mires bé, emplaçar la descarnada com feien els 
vells, és això que et deia: incredulitat. Perquè, deixa't estar de punyetes: que et cantin 
la tremenda i se t'emportin al fossar no és cosa de riure i a ningú no li fa gràcia, si no 
és a un boig. Fixa't bé que t'ho diu un que ja és al caure, i que amb la meitat del sac 
d'anys que arrossega, encara n'hi sobrarien per a donar i vendre.  
 
Palau beu una glopada del seu “carajillo” de rom i fa espetegar la llengua, abans de 
continuar.  
 
– I és que resulta molt fort que et diguin: “Ara farem dos pantans a l'Ebre, us agafarem 
el poble pel mig i us el fotrem davall l'aigua”. Comences a donar-hi voltes i més voltes i 
guaita que et consumiries, noi! Costa d'empassar que t'hagin de colgar el poble on 
vius tu, on sempre han viscut els de la teva sang, i que te n'hagis d'anar qui sap on. 
No, no podia ser veritat. Però ho va ser. I un dia van començar les obres. Tu te'n 
recordes, d'això...  
 
Sí, me'n recordo. Me'n recordo del munt de gent estranya que de sobte va arribar, com 
una riuada, al poble, i gairebé va doblar el nombre d'habitants de Mequinensa, que 
eren una mica més de quatre mil; me'n recordo de les vores de l'Ebre atapeïdes de 
màquines lluents i estrepitoses, de camions enormes que anaven i venien, de tècnics 
llampants i suficients que donaven ordres; me'n recordo d'una Mequinensa 
embotornada per una prosperitat malaltissa i efímera, deguda a l'afluència de gent, i 
que havia de rebentar com una bombolla el dia que fos acabada la gran construcció. I 
també recordo altres coses: la cara d'ànsia d'aquells que arribaven, amb la vella 
maleta de fusta –els qui en tenien– lligada amb cordills i carregada al coll, a buscar 
feina i pa; els perseguits, que eren reclamats per jutges estranys, que buscaven 
amagatall entre aquell eixam de gent perquè no els engarjolessin; les agres tavernes 
que van obrir portes, a les quals el vi pudent fermentava de vegades en violències de 
navalla i sang; les pobres putes que acudien de ciutat, els dies que pagaven a les 
obres, a tombar-se d'esquena darrere qualsevol barracó de fusta del campament dels 



treballadors. Jo, com el vell Palau, sóc mequinensà i me'n recordo de tot: d'allò que dic 
i d'allò que callo i que potser no podré dir mai.  
 
–¿I què hi pintàvem nosaltres enmig de tot aquell terrabastall? Res de res. Es tractava 
de fer una presa, de tallar el camí del riu: calia fer electricitat i era això el que 
comptava –continua el vell Palau, diries que per a ell mateix–. Ningú no ens aclaria 
què havia de ser de nosaltres, com si el destí de tot un poble no tingués importància!  
 
I aleshores va començar una lluita llarga, de més de catorze anys, aspra com un 
renec, que cremava la sang del mequinensans. Un dia haurà de ser contada. Catorze 
anys marquen, fan senda, i la gent es consumia. Ningú no parlava d'altre que del 
futur del poble, d'aquella esgarrifosa obsessió que no deixava temps per a res més, 
que s'ho menjava tot. En catorze anys hi ha prou temps per a desesperar-se a poc a 
poc, per a envellir com Palau, per a assecar-te per dins i llançar-te al carrer quan ja no 
pots més. Però la cosa no s'aclaria. De vegades l'esperança s'aferrava a vagues 
promeses que algú feia de darrera estant d'una taula de despatx. Tanmateix, els 
despatxos oficials sempre han estat molt lluny de Mequinensa.  
 
–Al gos flac tot se li tornen puces –remuga amargament el vell Palau–. El carbó, que 
era el pa del poble, va anar de baixa, les mines van començar a tancar i els miners 
s'anaven quedant sense feina. A les obres de la presa ja en donaven, de treball, però, 
¿per gaire temps? La gent vol un mínim de seguretat, i per això van començar a 
marxar famílies senceres que buscaven un lloc on treballar i viure. Semblava gairebé 
la crisi de després de la primera guerra europea, quan els mequinensans se n'anaven 
a Barcelona i més d'un carrer del poble va quedar buit, sense una ànima.  
 
“Tot era provisional, no hi havia res segur. Els mequinensans, pendents sempre del 
que havia de passar, obssesionats, no teníem temps ni esma per a ocupar-nos del 
nostre vell poble.”  
 
“Tenies por que l'endemà no et fotessin fora de casa. ¿Com havies de pensar a fer-hi 
obres, a modernitzar-la, ni tan sols a reparar-la, si potser seria treballar per al dimoni 
i llençar uns diners que després t'haurien de fer tanta falsa com el pa?”  
 
I Mequinensa oferia cada vegada un aspecte més desolat. Les velles cases, negres de 
pols de carbó, s'escrostonaven, i n'hi va haver alguna que no va poder aguantar i se'n 
va anar a terra.  
 
–Sempre, cada hora de cada dia, no pensaves en res més que en allò, en el que seria 
de nosaltres. N'hi havia per a tornar-te boig. De vegades no podies més i et deies: 
“Prou, ja en tinc fins al coll!”. Però de seguida ja començaves a burxar una altra 
vegada, a donar-hi voltes i més voltes.  
 
“T'adonaves que la gent s'amargava, i que començàvem a covar ressentiments i odis 
entre nosaltres mateixos. Tampoc no som de fusta de sant, cony! No sempre ens 
posàvem d'acord, també cal dir-ho, i teníem els nostres interessos i els nostres 
egoismes...”.  
 
 
La teranyina que embolicava els mequinensans era cada dia més espessa i més 
embullada: ofegava. La presa que construïen aigües amunt del poble era acabada; la 
d'aigües avall, la que havia d'engolir Mequinensa, gairebé també estava a punt. Una 
herba estranya va començar a créixer entre els codissos de l'empedrat dels carrerons 
del poble, com un preludi de destrucció i de ruïna. Va aturar-se el rellotge del 
campanar, ja no va anar mai més; i no calia, perquè ja tothora regnava l'angoixa i la 
incertesa. 
 
Podeu cridar, si voleu, a qualsevol dels qui ara són aquí, al Casino; de la boca de tots 
escoltareu les mateixes paraules; podeu cridar Berenguer, Roca, Arbiol... Tots us 



podran contar, si encara en tenen esma, aquella amarga solitud de Mequinensa 
durant anys; la indiferència, la desídia o la mala bava de gairebé tot déu davant el 
nostre problema...  
 
–Haurien volgut fer-nos doblegar l'espinada, cansar-nos, engegar-nos al dimoni per 
avorriment. Destorbàvem, fèiem nosa. Un dia, tots els dies arriben i els amargs més de 
pressa que els altres –sentencia el vell Palau–, el mur de la presa de baix va estar llest, 
l'embassament s'havia d'omplir i vam veure l'aigua llepant les cases de la part baixa 
del poble. Però l'aigua havia de pujar més, havia de cobrir la meitat de Mequinensa 
perquè les turbines arribessin a produir la quantitat d'energia prevista. Només volien 
indemnitzar la gent a qui quedés inundada la casa. ¿I què havíem de fer? ¿Deixar els 
altres aquí, condemnats a consumir-se o a marxar de qualsevol manera d'un poble 
esquarterat? ¿Acceptar, d'altra banda, que Mequinensa havia de desaparèixer? 
Demanàvem que fos indemnitzat tot el poble; d'aquesta manera ningú dels qui 
quedàvem no es veuria obligat a fotre el camp i potser podríem construir un poble 
nou. ¡Va costar, ja ho crec que va costar! Molta gent s'hi ha cremat i encara s'hi 
crema, en tot això, però a la fi vam aconseguir el que volíem, després de catorze 
anys...  
 
Els mequinensans vam respirar, encara que no ens ho acabàvem de creure. Ara, no 
gaire lluny de la vella Mequinensa, la sentenciada, puja un poble nou, de carrers 
rectes i de cases modernes, completament diferent de l'altre, el de carrers estrets i 
cases negres i carrerons costeruts pels qual baixaven de la serra al riu les estrepitoses 
aigües de les tronades.  
 
–Vam formar una cooperativa per a construir-lo –diu el vell Palau–, i la empresa que 
va fer els pantans ara ens ajuda.  
 
A poc a poc, a mesura que queden enllestides les cases del poble nou, els 
mequinensans abandonen les de l'antic. Després vénen les màquines i enderroquen 
les velles cases. Mig poble viu aquí, mig poble allí i tot és un gran desgavell. Se'n va a 
terra una casa, un carrer sencer, del cafè del qual un era parroquià de tota la vida.  
 
– Jo, al Casino, potser només hi havia ficat els peus una dotzena de vegades en tota la 
meva vida. Jo anava al Victòria; allí trobava els amics, prenia el meu “carajillo”, jugava 
a la botifarra. Un dia el van tancar i el fan fotre a terra. Vaig quedar-me estamordit, no 
sabia on anar i tot el dia feia voltes pels carrers, com un cerillot... La nit abans havíem 
perdut la partida de botifarra contra l’Ibars, que anava amb Sagarra, i no hem pogut 
jugar la revenja. ¡Prou que l’haurem de jugar a l’infern! Sí, ara venim al Casino, però 
no és el mateix; aquí no sabria ni agafar les cartes...Me pareix que m’entens. I si ara 
que sóc a la meva Mequinensa em passa això, ¿què serà allà, al poble nou? ¡Si fos 
jove, encara rai! Un jove oblida, la sang li bull i té moltes coses per davant. Però els de 
la nostra edat ja tan sols vivim del passat; i tot el nostre passat és aquí, en aquestes 
cases que avui enrunen. ¿Què fotré jo allà dalt, sense carrer Major, sense plaça de la 
Vila sense perxis i sobretot sense riu? Perquè, desenganya’t treu-t’ho del cap i fica-t’ho 
als peus, això ja no és un riu; un riu es mou, creix i meix, aquí fa torna, allà mossega 
la vora, ara s’emprenya i tenim riuada: un riu és viu. Aquest ja l’han fet malbé; és 
mort, és com un home capat. Si ara el poguessin veure els patrons que navegaven per 
l’Ebre d’abans amb els llaüts, la pena els sacsejaria els ossos! 
 
Calla, el vell Palau, i no cal que digui res més. Jo, mentrestant, miro la gent, aquesta 
gent, la meua, que haurà de començar de cap i de nou, encarada a un futur emboirat, 
perquè allí a dalt hi ha cases noves i modernes, però poca cosa més; hi ha el 
problema, que haurà de ser resolt, d’una joventut, un problema de feina que resta 
penjat. 
 
– Ja no serem com hem sét fins ara – diu Palau –. Ens semblarà que som els mateixos, 
però no serà veritat: serem uns mequinensans diferents...Demà em toca anar-me’n; ja 
no tornaré més. No voldria veure com m’enrunen la casa... 



 
Escola el “carajillo” d’un sol glop i es posa dempeus.  
– Adéu, noi... 
 
He eixit al balcó del Casino. La nit és fosca, fa mal oratge. Mequinensa és un munt de 
runes d’entre les quals sobreïxen les cases que encara queden dretes. Passa un tractor 
carregat: s’endevinen a la caixa els mobles i les eines de tota una família que se’n va. 
Un cos  camina entre les runes; potser busca una casa que ja no és la seva... 
 
Ara, les màquines estan aturades. Demà a la clarejada, tornaran a funcionar; cauran 
les parets, i les cases, espelletades, ensenyaran les entranyes estremides, encara 
vives, encara amb l’escalfor dels qui tot just acabaran d’abandonar-les. Dintre pocs 
mesos no quedarà res, les aigües pujaran, i Mequinensa – la Mequinensa de la meua 
infància, la dels miners que tornaven cap al tard de la mina amb els llums de carbur 
encesos pels carrers foscos, la dels llaüters de faula que sabien els camins del riu, la 
dels pagesos eixuts, la dels barquers, la Mequinensa alegre, despreocupada, oberta, 
irònica i hospitalària – restarà ben morta i tindrà per sempre més una mortalla de 
fang. 
 
Ja no em donen més paper, oncle Palau; set fulls en tenia i els he fet servir tots. Demà 
te’ls deixaré: llegeix-los. I si no els sents que cremen, si no hi trobes dol i sang sota la 
pell de les paraules, fot-los al foc, i calla. 
 
 

Jesús Moncada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest conte fou publicat per primer cop a la revista Serra d’Or i rebé el Segon premi de 
la “Crida als escriptors joves” de Serra d’Or 1971. 


