
El Cafè de la Granota

Jesús Moncada

Mequinensa (La Franja)-Saragossa

1941 (etapa dura postguerra)

família petits comerciants

llengua:català

treballa de professor

inicis dels 60
descobreix en una llibreria a Lleida descobreix que el cat 
existeix com a llengua literària (pàg 14-15 lect)

1966 va a BCN treballa editorial amb Pere Calders (narrador. torna de l'exili mex 1962)

de jove entrevista (en cast) calafats i llaüters

Mequinensa

on?

A la Franja (província de Saragossa)

confluència del Segre i l'Ebre

població

menestrals

treballadors assalaritats
miners

llaüters

empresaris propietaris
mines

llaguts

alguns pagesos

entorn agrari

1957-Inici construcció presa. Desparició poble. Se'n fa 
un de nou

Subtopic 1

economia

va desaparèixer sota les aigües del pantà de Riba-Roja a 
la dècada dels 70

Imatges 

Barcelona
hi va cap a la dècada dels 70

mor el 2005

obra
Camí de SIrga, 1988reconeixement internacionaltraduïda a 15 llengües

nombrosos premis

característiques obra

centrada en

la geografia de M

la història (entre 1860 i1971)

comportaments i psicologia dels seus habitants

cal tenir present (pàg 23)

singularitat de Mequinensapoble de proletaris i burgesos envoltat de pobles agraris

hores passades

on?

botiga dels pares

en carrers i places 

en molts cafès

fent què?
escoltant històries i aventures contades per miners, 
calafats, llaüters, pagesos

Punt de partida
vida de Mequinensa

relacions entre els seus habitants

contes

14 contes

redactats entre 1980 i 1985

escenari geogràfic

Mequinensa (vila plàcida, riallera i calmosa)

cafès, carrers, places, miners, llaüts amarrats al moll de 
l'Ebre

personatges retratats: llaüters, minaires, pagesos, 
botiguers

poques referències a altres poblacions de l'entorn 
(Lleida, fraga, etc)

escenari temporal i històricdècada dels cinquanta i principis seixanta

per algunes referències concretes

per referències a la dictadura

per la repressió

al·lusió a la guerra Cirea (1951-1953) a "Guardeu-vos 
de somiar genives esdentegades"

l'humor i la ironia

en la major part de contes

excepte:2 contes narrats x narrador omniscient
"Preludi del traspàs"

"Guardeu-vos desomiar genives..."
l'argument del conte és la superstició (creença religionsa 
irracional i esgarriadora, pàg 28)

motivat perfet insòlit que força una situació quotidiana
"LaPlaga de la Ribera"

"Futbol de Ribera"

la mort i els rituals funeraris

tractats amb ironia i humor, cosa que els fa menys 
transcendents i més quotidians.

Destaca un element extraordinari, gairebé magic

"Absoltes i sepeli de Nicolau Vilaplana"

"Senyora Mort, carta de Miquel Garrigues"

"ELs delfins"

amb to més greu"Preludi del traspàs"

crítica social i política

il·lustració crítica i divertida de passions, actituds 
morals, anhels i somnis dels diferents personatge, sense 
intenció moral ni religiosa.

Gasiveria"Informe provisional sobre la correguda d'Elies"

vanitat"Els delfins"

la mesquinesa"Paraules des d'un oliver"

repressió sexual i hipocresia"Amor fatal en decúbit supí"

crítica social que, de vegades, frega la sàtira
amb personatges desfavoritsinclou tendresa que fa menys intensa la crítica

amb personatges benestantscrìtica més punyent , amb sarcasme i ironia corrosiva

estil

segons Moncada, un conte ha de ser

 ràpid i concís, vertiginós, encara que sigui llarg

enginyós

ha de sorprendre el lector

AL cafè...
agilitat, concisió expostiva, sense caure en la parquedat 
ni el laconisme

evita circumloquis i digressions

estructura

crònica o informe"objectiu"

"Un barril de sabó moll"

"Absoltes i sepeli de Nicolau Vilaplana"

"Informe provisional sobre la correguda d'ELies"

Futbol de ribera"

"Un enigma de set tricornis

"Amarga reflexió sobre un manat de cebes"

"Amor fatal en decúbit supí"

sol·liloquis

pur "Els delfins"

epistolar
"La Plaga de la Ribera"

"Senyora Mort,carta de Miquel Garrigues"

amb interlocutor mut
"Paraules des d'un oliver"

"L'assassinat de Roger Ackroid"

altres
"Preludi de traspàs"

"Guardeu-vos de somiar genives esdentegades"

llenguatge

lèxic i fraseologia propis del cat occde vegades molt local o comarcalex: lèxic navegació Ebre

oralitat

sembla que les històries recullin la veu del poble 
directament (pàg 31)

el narrador

a voltes, transcriu fidelment el que li han explicat

a voltes, és el vell Cristòfol qui ho explica Crsitòfol
informador del cronista

personificació de la veu del poble

per llegir re 

LÈXIC
facècieshistòries per fer riure

menestralspersona que fa un art mecànic

llagut (no llaüt)tipus de vaixel


