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nric Crespi i Mas (Barcelona, 1944)
s’ha guanyat la vida com a creatiu de
publicitat, però és una persona de

moltes i curioses aficions, des de melòman
fins a expert en armes blanques, i té dife-
rents obres d’assaig publicades, entre les
quals destaca Personajes y temas del Graal,
considerada una referència del gènere.

Com és que ara publica una novel·la de cavalle-
ria a mig camí entre la temàtica medieval i la
ciència-ficció?
La comanda respon, efectivament, a una co-
manda que em va fer l’editorial Nautilus.
Sabien que era un fanàtic de la literatura
medieval i també de la ciència-ficció. Volien
iniciar una col·lecció catalana d’autor, que
no fossin els autors traduïts de sempre, i em
van fer la proposta d’amalgamar la cosa me-
dieval amb la ciència-ficció. I com que
m’apassiona, vaig dir que encantat de la vi-
da. Ha estat tot un repte.
Què aporta ‘La comanda’ respecte a altres obres
novel·lades sobre l’època medieval?
Sempre he dit que la literatura de ciència-
ficció medieval obeeix a dues causes: la pri-
mera, el viatge en el temps de dos científics, i
la segona, uns extraterrestres que des de l’es-
pai van a parar a la Terra en plena edat mit-
jana. Jo me’n vaig d’aquest supòsit. Els meus
protagonistes no són ni extraterrestres ni
científics, sinó dos personatges purs i durs
del segle XIII, que viuen una sèrie d’aventu-
res, tot i que al final acaben barrejant-se
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“Els protagonistes són un
reflex de la meva persona”

Enric Crespi Escriptor, autor de ‘La comanda’

amb la ficció. Més que una novel·la de cièn-
cia-ficció medieval, m’ha sortit una novel·la
medieval de ciència-ficció.
La narrativa històrica atrau un públic molt am-
pli. A què ho atribueix?
Jo també m’ho pregunto. No ho sé, potser la
gent està buscant noves experiències fora de
temes tan vistos. He parlat amb amics que
llegeixen Follett o Eco, i estan molt interes-
sats a poder penetrar en un món no massa
conegut descrit d’una manera rigorosa.
De fet, el rigor a vegades és un dels problemes
d’aquest gènere.
A La comanda recreo amb la màxima fideli-
tat possible l’ambient de l’edat mitjana, en
les mesures, el temps, el menjar, l’ambient,
la situació... tot molt lluny d’aquella edat
mitjana daurada que recreen a Hollywood.
Amb l’idioma no, que no s’entendria res!
En el llibre hi surten referenciats molts indrets
del territori gironí i del Berguedà. Quin procés
de documentació ha seguit?
He fet tota la ruta físicament, sortint de Sant
Pere de Rodes, i en diferents dies fins al final.
Sé de què parlo. Sant Pere m’és molt fami-
liar, perquè hi he anat des que era petit. Hi
pujàvem a peu des de la Vall de Santa Creu,
carregats amb xíndries i melons, costelles i
pa... No sé com ens ho fèiem.. És un lloc que
m’apassiona. Quan era petit estava conven-
çut que el monestir era Montsalvat i que allà
hi havia el Graal. De fet, el castell que hi ha a
dalt es diu Sant Salvador de Verdera i també
m’ha fet volar la imaginació.

I la seva obsessió per la història del Graal?
La meva àvia materna era extraordinària-
ment culta i em va regalar un llibret que era
un extracte per a nens del Parsifal de Wol-
fram von Eschenbach, en qui es va basar
Wagner. Aquest llibre va ser una revelació
brutal i des d’aleshores que estic apassionat
per aquest món. Quan vaig llegir l’obra au-
tèntica vaig quedar meravellat del tot. És un
autor molt important del segle XIII, es creu
que era un cavaller trobador templer. Era un
home d’armes, perquè sap de què parla.
Per la manera com explica els hàbits i els cos-
tums del segle XIII, es veu que l’interessen molt
les armes blanques.
Les armes blanques m’agraden i he fet molts
anys esgrima. Sense obviar que eren i són
instruments de matar, portar una espasa o
una daga era supervivència. L’arma blanca
té una estètica especial, hi ha espases que
són autèntiques obres d’art. I amb les armes
s’estudia la història de la cultura humana.
Els perfils de fra Carolus i d’en Romaní?
Són absolutament inventats. D’alguna for-
ma són un reflex de les meves personalitats.
Perquè tots som bipolars. El frare pateix una
tremenda angoixa existencial: el silenci de
Déu famós; no hi ha manera que Déu se li
manifesti. L’altre personatge, en Perot Ro-
maní, es tot el contrari: bon vivant, faldiller i
un home d’armes per protegir el frare. Són
dos personatges oposats. Les converses que
tenen mentre van pels boscos són un dels
molts al·licients de la novel·la. ❋
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Enric Crespi, davant l’estany de Banyoles, ciutat on viu des de fa molt anys. ERNEST BECH




