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Obra guanyadora del XXVI Premi de Narrativa 
“25 d’abril” de la Vila de Benissa 2006

A Port de l’Est, Jesús Moncho narra la història d’un amor impossible ambien-
tada en la pròspera ciutat de Dénia a la dècada de 1880. Adrià Ros és un jove
aventurer que arriba a la ciutat a bord de la goleta Grossvenor, seguint les rutes
del gran comerç entre el Mediterrani i l’Atlàntic. En plena celebració de la festi-
vitat de Sant Roc, Adrià s’enamora de la filla d’un dels cacics locals. A partir d’a-
leshores Dénia i el seu port comencen a formar part de la seva vida, però ben
aviat es veurà involucrat en les terribles lluites de poder entre les famílies que
dominen la ciutat, unes lluites que el sacsejaran més enllà del que tal vegada
les seves forces poden resistir...

Un relat apassionant que es converteix en un mirall fidel de la societat de
la costa valenciana, i en particular de la ciutat de Dénia i contrada, a finals del
segle XIX: un temps d’esplendor, fortuna i molta ambició.

JESÚS MONCHO va néixer a Gata de Gorgos, prop del Montgó (Marina Alta). 
És professor de llatí i s’ha dedicat al periodisme, amb col·laboracions en 
diversos periòdics i revistes. És coautor del recull de relats Contes del Migjorn i,
amb Gràcia Jiménez, de la novel·la La llar de seda, guanyadora del Premi 
“9 d’Octubre” de Sant Vicent de Raspeig. Ha estat guanyador de diversos pre-
mis literaris, entre els quals destaca el premi Ciutat de València de narrativa
amb la novel·la històrica La pols i el desig. Darrerament ha publicat la novel·la
Gran bulevard i un recull d’articles periodístics en defensa del territori titulat
Marinas-Postiguet-Horadada. 
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