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Narrar
i combatre

Tot va començar en un dinar dels pre-
mis Octubre de l’any 2001: la propos-
ta de l’editor de Planeta, els dubtes de
Manel Garcia Grau, els ànims dels
contertulians (Baltasar Porcel, Jordi
Llavina, David Castillo), l’acceptació
final de novel·lar la vida del papa
Benet XIII, el pontífex ara-
gonès de la família dels Luna
que féu de Peníscola la seu
de l’Església Catòlica. Una
de les tres seus que hi hagué
durant el Cisma d’Occident.
A Manel —nascut al poble
veí: Benicarló— la silueta del
castell de Peníscola, enlairat
sobre un tómbol enmig de la
mar, i dels fets que hi succeï-
ren, li queien a prop, ben a
prop. I, de fet, ja havia temp-
tat de novel·lar-los, quan el
compromís amb l’editorial
Planeta l’impulsà a posar-hi fil
a l’agulla. Segons reconegué
en una de les entrevistes pro-
mocionals d’El papa maleït,
durant un temps havia covat
la idea d’escriure una no-
vel·la que tinguera com a pro-
tagonista Francesc Eiximenis i
que abordara els fets succeïts a
Peníscola durant el segle XV. Però mai
no s’havia decidit a donar aquell pas.

A Garcia Grau, no li costà gens fer
seua la història d’aquell papa rebel i
irreductible. Però, acostumat a trescar
les senderes de la poesia, la narrativa
li mereixia un respecte important:
«m’hi he sentit ben sovint com un
estrany que entra en una casa a fos-
ques», reconegué. Per a ell, la narrati-
va era un terreny verge, que només
havia temptat des de l’assaig —amb
estudis sobre poetes com Bernat Artola
o llibres sobre la problemàtica lingüís-
tica al País Valencià— i des dels arti-
cles, una selecció dels quals reuní al
volum Les suspicàcies metòdiques.

La proposta, doncs, era un al·licient,
un repte que calia abordar amb
prudència, assegurant cada pas.
Manel es documentà com ho he vist fer
a poca, molt poca gent. Llegí, buscà,
viatjà, investigà totes aquelles fonts —
documents, estudis universitaris, llibres,
obres de teatre, etc.— on podia trobar
informació sobre la vida de Pero
Martínez de Luna. I sobretot preguntà.
Preguntà molt, sobre fets històrics, però
també sobre tècniques narratives. Per
això, El papa maleït, a més d’una

novel·la històrica que recrea, amb
abundància de detalls, la vida del
papa del mar, és, sobretot, el resultat
de l’esforç del poeta Manel Garcia
Grau per enllestir un text que estiguera
a l’alçada de la seua obra poètica, ja
catalogada per la crítica com una de
les principals propostes de la seua
generació.

Manel l’escrigué obsedit per conju-
gar, en dosis equilibrades, el material
literari que la història li oferia —intri-
gues polítiques, viatges, personatges
amb pes específic— amb el canemàs
argumental, per esquitxar el text del
pensament que sustentava les ideolo-
gies pròpies d’aquella cruïlla històrica,
per investigar un llenguatge que, sense
resultar-li llunyà al lector del segle XXI,
ens remetera a l’estil cancelleresc que,
necessàriament, hauria d’emprar el
narrador de la història. Al capdavall,
el resultat és un fresc ben viu de l’èpo-
ca on ressalta el retrat d’un perdedor
—Benet XIII— a qui, des de les instàn-
cies del poder, s’acaba esborrant de
les llistes de pontífexs, el d’un perso-

natge injustament relegat de la primera
fila de la història. Un punt de vista on
el poeta i el narrador es donen la mà:
com la poesia de Manel Garcia Grau,
sempre combativa, sempre comprome-
sa, també la narrativa s’ocupa a des-
córrer els vels amb què ens volen ocul-

tar la realitat.
La segona fita de la narrati-

va de Manel Garcia Grau és
una seqüela d’aquest primer
pas. La profecia del papa
Luna és una aportació a la
sèrie «A colp de pedal». La
troballa d’un llibre antic —i
relacionat amb Benet XIII— és
l’espurna que alimenta el foc
d’una novel·la d’aventures
que no sols ens proposa una
immersió en el paisatge de la
comarca del Baix Maestrat,
sinó que, a més, li serveix per
denunciar la problemàtica
que amenaça per desfigurar-
ne, a còpia de ciment i de
contaminació, els trets princi-
pals. Novament, doncs, la
literatura esdevé, a mans de
Manel, un arma per denun-
ciar i combatre.

La tercera obra de Manel Garcia
Grau —Davall del cel— es publicà
unes poques setmanes abans del seu
decés. I, llegint-la, hom no pot estal-
viar-se la sensació que, per boca de
l’Oriol, el protagonista qui ens parla
és, més que mai, el mateix autor. Un
Manel Garcia Grau conscient, ben
conscient, que el temps se li acaba. A
l’Oriol els pares se li moren en un acci-
dent de trànsit i, per superar el trauma,
enllesteix la redacció d’un diari que
done compte dels seus esforços per tro-
bar-li un nou sentit a la vida. Pas a pas,
l’Oriol va ocupant-se d’aquelles qües-
tions que formaven el nucli central de
les preocupacions del ciutadà Manel
Garcia Grau: el món dels instituts i la
universitat, la literatura catalana i la
cultura que compartim totes les terres
on es parla català, la política —tan
agressiva amb la identitat al País
Valencià—, la injustícia que campa
pel món. El testament literari de Manel
Garcia Grau és un llibre que ens parla
del dolor, de la tristesa, però que,
sobretot, s’esforça a transmetre’ns, en
les pitjors circumstàncies, un missatge
d’esperança.
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