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Diu Joan Fran-
cesc Mira a les 
“explicacions” 
que clouen Borja 
Papa que el seu 
propòsit no era 
escriure una no-

vel·la sinó posar-se en la pell de Ro-
deric Borja, el papa Alexandre VI, 
i fer-ne l’autobiografia, és a dir, es-
criure “la història de la pròpia vi-
da que ell podia haver escrit”. Per 
això, explica Mira, el llibre no té un 
argument i les escenes no estan 
presentades amb la tensió narra-
tiva que s’espera del gènere no-
vel·lístic. I per això, també, “en 
aquestes memòries un 90% és his-
tòria i fets documentats” –la cròni-
ca de la vida d’un home i dels suc-
cessos d’una època– i tan sols un 
10% –“els sentiments i les reflexi-
ons del papa, i la major part de les 
poques converses”– és atribuïble a 
la imaginació de l’autor. 

Jo, Borja

JOAN FRANCESC 
MIRA (VALÈNCIA, 
1939), TOT UN 
REFERENT DE LA 
LITERATURA 
CATALANA 
CONTEMPORÀNIA, 
VA PUBLICAR 
‘BORJA PAPA’ EL 
1996. ARA PROA FA 
UNA NOVA EDICIÓ 
DE LA NOVEL·LA 
AMB UN 
ENLLUERNADOR 
PRÒLEG DE MIRA

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL
Ben segur que tot això és cert, pe-

rò en realitat tant se val si ho és. 
L’únic que compta és que Borja Papa, 
tant si es llegeix com una novel·la his-
tòrica com si es llegeix com unes “fal-
ses memòries”, és un dels llibres més 
singulars, ambiciosos i importants de 
la narrativa catalana moderna. Ja ho 
era quan es va publicar el 1996 i ho 
continua sent avui que s’ha reeditat 
amb una introducció de l’autor, que 
desmenteix i contextualitza la llegen-
da negra dels Borja i fa recompte dels 
efectes positius del pontificat del seu 
protagonista, Alexandre VI (Xàtiva, 
1431 - Roma, 1503). 

Si Mira fos francès, italià, ale-
many o espanyol, a ningú no li tre-
molaria la mà a l’hora de comparar 
Borja Papa amb les Memòries 
d’Adrià de Marguerite Yourcenar. 
És valencià, però, i això fa que molts 
posin el fre: només així s’entén que 
el text de la contracoberta afirmi 
que Mira és “un dels grans intel·lec-
tuals peninsulars” en lloc d’un dels 
grans intel·lectuals europeus. 

A l’origen de Borja Papa hi ha una 
convicció i una reivindicació. La 
convicció és que la peripècia dels 
Borja és una de les més fascinants 
que ha donat mai el nostre país. 
Quin podria ser l’equivalent d’una 
família que, en pocs anys, va passar 
de ser una anònima família com 
tantes altres del Regne de València 
i es va convertir en una de les nissa-
gues més poderoses de la Roma de 
finals del segle XV i principis del 
XVI, amb dos papes, diversos carde-
nals, una fortuna colossal i una ca-
pacitat d’influència religiosa i polí-
tica enorme? En aquest sentit, el 
que Mira reivindica és que l’excep-
cionalitat dels Borja no prové de les 

infàmies que se’ls atribueixen (as-
sassinats, corrupteles i perversions, 
que també cometeren, és clar, però 
com tants altres) sinó de la seva con-
dició d’outsiders que es van guanyar 
un lloc que no els corresponia. 

Si Borja Papa encomana al lector 
la fascinació per l’excepcionalitat 
borgiana no és perquè els materials 
primigenis siguin fascinants sinó 
perquè està escrita amb una prosa 
que reprodueix els ritmes i les textu-
res de l’oralitat, alhora natural i 
sumptuosa, d’una elegància directa 
i fluvial, i també perquè dona entitat 
i expressió a la complexitat d’un per-
sonatge extraordinari. He esmentat 
Yourcenar, però igual de pertinent 
seria referir-se a Shakespeare i a les 
grans novel·les llatinoamericanes 
sobre dictadors. 

Roderic Borja és un personatge 
més gran que la vida. Impulsat per 
una insaciable voluntat de poder, 
obsedit en la glòria del propi llinat-
ge, refinat i afectuós però brutal-
ment pragmàtic, coneix les grande-
ses i les misèries de la condició hu-
mana i a més és conscient de viure 
una època (va ser papa entre el 1492 
i el 1503) de canvis estructurals 
provocats per transcendentals des-
cobertes científiques i geogràfiques 
i per noves propostes estètiques i 
humanístiques. 

Baula lúcida entre l’Edat Mitja-
na i el Renaixement, l’Alexandre VI 
de Mira encarna les contradiccions, 
les incerteses i les passions de qui 
viu, des del centre neuràlgic de 
l’època, un canvi històric sense pre-
cedents. És per això que Borja Pa-
pa, avui, és tan literàriament me-
morable com fa vint anys, però més 
vigent que mai.!
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El terme francès 
nouvelle no ha fet 
fortuna en altres 
llengües i, en can-
vi, és tan adequat 
per a segons 
quins llibres! 

Com aquest que publica l’escripto-
ra establerta a Sevilla Sara Mesa 
(Madrid, 1976), una història “peti-
ta” creada a partir de dos personat-
ges i un paisatge que s’inscriu molt 
en la línia i el to que havia assajat a 
Cicatriz (2015), amb un resultat en-
cara més depurat i eficaç. Només 
són dos personatges, un home i una 
adolescent, però cadascun conté un 
món sencer, i l’únic paisatge que els 
acull –un amagatall perfecte dins 
un parc– és resum i reflex d’aquest 
món, a més de ser el refugi que han 
trobat per aïllar-se d’una societat 
hipòcrita i envilida pels prejudicis: 
per fugir del món que rebutgen, 
acaben provocant que el món els as-

Un clot al parc
senyali. És una història que funci-
ona, no sols per la qualitat de l’es-
criptura, sinó també per un to molt 
difícil de trobar i que és entre mali-
ciós i delicat: el pols de la narració 
avança oscil·lant amb gracilitat i 
força, com un funàmbul dalt d’un 
cable tensíssim, i traça una mena de 
paràbola sobre la connexió amb l’al-
tre mentre passa per sobre d’un 
camp de mines perillosíssimes, es-
quivant els terrenys de la carrinclo-
neria i del dramatisme escandalós. 

L’autora no jutja els personatges, 
dos outsiders que connecten perquè 
als dos els agrada la gent que no 
menteix i perquè els dos han estat 
maltractats per l’entorn on han 
crescut, la família o l’escola. Ella es-
tà entrant en l’adolescència i no en-
tén ni els canvis que pateix el seu cos 
ni per què el seu germà ha marxat de 
casa, ni com és que a l’institut li en-
senyen coses que ella ja sap que són 
als llibres i a internet. Ell té 54 anys, 

la ficció: sabem que la 
noia descriu en un di-

ari les trobades amb 
l’home, però no sa-
bem exactament 
què hi escriu. La 
veu narradora 
dona per des-
comptat que el di-

ari és ple de men-
tides o, si més no, 

que la noia explica el 
que passa “adornándo-

lo aquí y allá con un tono 
adecuado”, en el que sembla 

una presa de posició a favor de la 
ficció mentidera com a mecanisme 
capaç de revelar veritats profundes. 
L’autora ha convertit la noia en una 
narradora no fiable, la mena de nar-
radora que li calia per explicar una 
història pura però plena de punxes 
que no permeten que el lector s’aco-
modi i que deixa un regust amarg 
com els bons licors.!
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és aficionat als ocells i no 
treballa. L’anem co-
neixent a través dels 
ulls d’ella, que és 
en qui recau més 
el punt de vista, i 
així l’autora fa 
que anem desco-
brint-ne les llums 
i les ombres al ma-
teix temps que la 
noia: la informació 
està molt ben dosifica-
da i això provoca una in-
quietud i un desassossec crei-
xents. Com tots els bons llibres, la 
cosa important no és si la tensió es-
clata o com ho fa, sinó el procés du-
rant el qual la bola es va fent més i 
més grossa sense perdre l’equilibri. 

Molt ben articulat al servei de la 
història que explica, s’hi pot rastre-
jar un discurs metaliterari. L’auto-
ra aprofita l’avinentesa per dir-hi la 
seva en el debat sobre la “veritat” de 
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