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Manel Garcia Grau ha escrit una novel·la sobre Benet XIII

El beuratge de la derrota
N A R R A T I V A T E R E S A P O U S

Manel Garcia Grau,
El Papa maleït.

Planeta. Barcelona, 2003.

L’
any 1394 Pero
Martines de Luna
és nomenat Papa
a Avinyó i rep el
nom de Benet XIII.

Feia poc més de quinze anys
que s’havia produït el Cisma
d’Occident, conegut també
com el cisma de les ànimes. La
vida del papa Luna és plena de
silencis i d’enigmes, de secrets
que potser mai no es desvela-
ran. “El meu cosí, de qui vaig
aprendre que els secrets s’han
de guardar en una urna amb
set escorpins dintre...”, diu el
secretari del Papa a la novel·la.

L’autor d’El Papa maleït, Ma-
nel Garcia Grau (Benicarló,
1962), és doctor en filologia
catalana i professor d’ense-
nyament secundari i universi-
tari a Castelló. Poeta, assagista
i estudiós de la literatura ca-
talana, ha estat guardonat
amb els premis Octubre, Au-
siàs March i Agustí Bartra. Els
poemaris Al fons de les vies de-
sertes, Anatema i Els noms inson-
dables i el llibre que aplega ar-
ticles sobre temes lingüístics i
literaris titulat Les suspicàcies
metòdiques són una mostra de
la quinzena d’obres publica-
des d’aquest escriptor que ens
fa endevinar el misteri i la
bellesa de les paraules i el seu
poder de construir i destruir.
Escriu aquests versos a Al fons
de les vies desertes: “Els mots que
escric són ports, estigmes /
llambordes, arrels / de rauxa i
de salnitres: vaixells ancorats /

a l’espera d’un nou destí /
pregonant, àvids i lesius, totes
les illes”.

Gairebé al començament de
la novel·la, l’autor ens presen-
ta Jaume Lavèrnia, un profes-
sor especialitzat en la litera-
tura catalana dels segles XIV I
XV, que troba a la Bibliothè-
que National de París “uns
documents amagats”. Són uns
manuscrits sobre la vida de
Benet XIII, conegut com l’an-
tipapa, que redactà Lluís Col-
bert, el seu escrivà i adminis-
trador. Aquest ajudant del Pa-
pa aragonès, que sentí tanta
estimació pel pontífex, ens
confessa a les primeres pàgi-
nes de l’obra que va ser capaç
de provocar la mort al Papa
per estalviar-li greus sofri-
ments.

LES PARTS DE L’OBRA
Aquesta novel·la biogràfica o
històrica sobre el papa Luna,
un personatge clau en el món
polític i religiós de finals de la
Baixa Edat Mitjana, consta
d’un prefaci, de set parts divi-
dides en seccions, d’una part
final, que porta per títol La
trobada, i d’una cronologia de
la vida d’aquest Papa. Cada
secció s’encapçala de manera
suggeridora amb el nom d’un
animal: els peixos, l’òliba,
l’ós, els xacals, els falcons...
“No oblideu, amic meu, que
som com coloms en terra de
guineus i de serps”, fa dir
l’autor al papa Luna fent ús
de la presència al·legòrica de
diferents animals, extrets
tant del Llibre de les bèsties de
Llull com dels bestiaris propis
de l’època.

“Vull viure amb excés” és
una afirmació i un lema d’un
dels personatges de Balzac que
es quedaria curt per definir
l’actitud vital dels personatges
d’El Papa maleït. La sèrie d’actes
desmesurats, ambiciosos i cri-

minals que assetjaren la vida
de Benet XIII es mereixerien
un lema encara més contun-
dent. A la novel·la es fa refe-
rència a nombrosos crims:
“Déu n’hi do l’exuberant i di-
versa llista de llibres anate-

mitzats: mireu com n’era de
llarga que no vaig poder ni
comptar-los al complet. I ja se
sap que qui comença prohi-
bint o cremant llibres acaba
prohibint o cremant persones,
com malauradament així va
ser”. Maniobres d’alta diplo-
màcia i intrigues contra
aquest Papa d’Avinyó que es
refugià a Peníscola, assassi-
nats esgarrifosos i traïcions
subtils, fidelitats i lleialtats
són els ingredients que con-
formen la vida de Benet XIII i
aquells anys de lluites religio-
ses i polítiques.

L’elegància i el lirisme de la
ploma de Garcia Grau, els
pensaments amb contingut i
les descripcions vibrants que
trobem al llarg de moltes pà-
gines perden força i impuls a
causa de la gran quantitat de
dades històriques exposades.
Les darreres frases de la cin-
quena part podrien ser un
exemple d’aquests pensaments
tan ben escrits: “No cal dir que
si l’esperança és l’única arma
del condemnat, en aquell mo-
ment, i durant els cinc dies que
va durar la calorosa, trista i
lenta travessia, nosaltres haví-
em tastat el gust felós del beu-
ratge de la derrota”.

La novel·la és interessant pel
moment històric que ens
acosta i per l’exposició que
Manel Garcia Grau fa de les
complexes personalitats del
papa Luna i del seu escrivà. Té
les frases ben trenades, i el
llenguatge emprat, sense ser
en cap moment anacrònic ni
presentar arcaismes, aproxi-
ma els ecos de la llengua ca-
talana dels segles XIV i XV. El
rigor, la passió i l’honestedat
fan que El Papa maleït sigui un
bon llibre per tenir a les mans.

La implicació educativa
A S S A I G

E S T E V E P L A N T A D A

Santiago Cucurella, Trenta
anys a les aules. Vivències i
reflexions d’un professor de

secundària. Proa.

Barcelona, 2002.

Q
ue el món educatiu
actual està patint
una crisi no és cap
novetat. Hi ha di-
versos llibres que,
darrerament, han

intentat explicar els motius
d’aquesta crisi: només cal mi-
rar les llistes dels més venuts.
Trenta anys a les aules s’afegeix
al debat amb la intenció de
donar un altre punt de vista,
tot fent un repàs a l’experièn-
cia educativa del seu autor.
Santiago Cucurella (1954) és
un professor que ha fet de la
seva vida docent una passió i
també un compromís, i se’ns
mostra com a valedor del res-
pecte mutu, la comprensió i la
proximitat, però sempre amb
la suficient autoritat moral
que el seu paper exigeix. Esti-
ma els alumnes, i ho demostra

sent rigorós i no donant pei-
xet gratuïtament. Partidari de
l’humor, però sense deixar de
ser estricte, és autor d’una ex-
tensa obra on, per quantitat,
destaquen els llibres de caràc-
ter assagístic o analític. Però la
seva millor obra, sens dubte, i
com ell mateix diu, han estat
els anys que ha gaudit de
l’ensenyament i del contacte
amb els alumnes. I sobretot,
haver estat partícip en la for-
mació de tants i tants joves.

SOBRE EL MÓN DOCENT
Trenta anys a les aules parla
d’unes vivències personals
que serveixen de base per fer
reflexions sobre el món do-
cent. Són reflexions, però,
amb un caràcter constructiu i
gens doctrinari. Res de pater-
nalismes carrinclons amb l’a-
lumnat ni de falsos moralis-

mes. Cucurella replanteja al-
gunes coses que no li agraden
de l’ensenyament públic com
ara els criteris de selecció del
professorat, que segur que fa-
rà que alguns membres amb
cadira pròpia empassin saliva.

La primera part del llibre
està concebuda des de la base
de fer una mena de diari per-
sonal on es recullen anècdotes
d’una extensa carrera profes-
sional. La seva experiència a
les aules esdevé, gairebé, un
retrat costumista de diferents
caràcters i persones. Cucurella
es mou molt bé en la fina iro-
nia, i realment no és condes-
cendent quan ha de repartir
estopa. I en reparteix, i tant!,
de vegades amb subtilesa,
d’altres vegades sense pietat,
fregant els límits de la parò-
dia. Però tothom rep, des dels
autoproclamats intel·lectuals

fins als que sempre estan can-
sats, des dels professors fins als
alumnes. Però, això sí, con-
servant sempre l’esperit auto-
crític, ja que és una mostra de
salut i de sensatesa riure’s
d’un mateix quan és necessa-
ri, i ho fa. Cal parar esment, si
voleu esmolar un somrís, en la
catalogació i descripció que fa
dels progres i de la fauna que
ha tingut com a clients, tal com
ell anomena els seus alumnes.
És evident que no deixa de ser
una visió molt subjectiva i,
sovint, generalitzadora, però
això és el que li dóna aquest
aire de retrat costumista, de re-
taule d’uns fets que, tot i ser
molt particulars, també po-
den ser-nos propers.

La segona part del llibre és
bàsicament analítica i força
lúcida. Deixa l’espai anecdòtic
per fer consideracions a partir

de les seves experiències.
D’entre les reflexions que
aporta, a banda d’alguna al-
ternativa educativa, és desta-
cable la visió que té de la
LOGSE, de la qual, en contra
de l’opinió més estesa entre el
professorat, és un defensor. La
seva visió optimista navega
contracorrent entre el senti-
ment devastador que s’ha ins-
tal·lat en molts dels nostres
centres.

SENSE VOLER ALLIÇONAR
Diu l’autor: “No he destacat
mai gaire com a escriptor ni
com a agitador de masses”.
Aquesta premissa, fruit de la
modèstia, ja ens indica la vo-
luntat del llibre que tenim
entre mans, però sobretot la
vàlua d’un escriptor que des-
taca en la senzillesa i en el
fer-se entenedor. I no penseu
pas que és fàcil. Ha construït
un llibre amb la humilitat de
no voler alliçonar. I, com ell
mateix diu: “La vida és prou
complexa i polièdrica per de-
sar els dogmes i construir una
realitat immediata on faci bo
de viure”. Que en prengui no-
ta qui n’hagi de prendre.


