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“Al segle XVI les tensions
amb Espanya ja existien”
Per escriure L’últim abat va viure
durant deu mesos al monestir de
Sant Benet. Què li ha aportat el fet
d’escriure des de l’escenari de la
seva novel·la?
Tot el que he pogut viure i veure les
tardes i els caps de setmana que he
estat allà està reflectit en la novel·la.
No es veu en una línia o en un parà-
graf sinó en com he explicat les co-
ses. Escriure des de dins de l’escena-
ri de la novel·la és un privilegi. Podia
treballar envoltat de silenci, baixar
i seure al mig del claustre, sentir la
pluja o resseguir el riu i entrar en
una barraca de vinya. Imaginar com
se sent un monjo quan es lleva a
quarts de cinc per anar a matines...
A més, em servia com a base d’ope-
racions des de la qual moure’m, par-
lar i documentar-me. Podia entrar
i sortir quan volia [Gironell mostra
un grapat de claus que es treu de la
motxilla], descobrir i imaginar com
havia de ser el monestir en el mo-
ment que va liderar la revolta con-

tra Felip II i com va arribar a dege-
nerar fins a passar pràcticament
desapercebut.

Va descobrir el protagonista del lli-
bre, Pere Frigola, mentre es docu-
mentava al monestir de Montser-
rat per escriure L’arqueòleg. És un
personatge amb la seva part fosca...
El que em va cridar més l’atenció de
Pere Frigola és el fet que fes una co-
sa tan remarcable com aconseguir
que una colla de monestirs catalans
fessin front comú i plantessin cara a
Castella, i alhora acabés utilitzant
uns mètodes que ell mateix critica-
va i contra els quals havia lluitat.
Traeix les seves pròpies conviccions
per aconseguir un objectiu. Em va
interessar la seva lluita interna: no
pot fer cap altra cosa. Si vol aixecar
el monestir no té cap altra opció que
escanyar els pobles del voltant amb
més impostos. Aquesta dualitat és el
que em va cridar l’atenció. No té re-
cursos, però porta marbre blanc des

Amb ‘L’últim abat’ Martí Gironell torna a un gènere que li ha valgut l’èxit, la novel·la
històrica. Per inspirar-se va passar moltes nits en una cel·la del monestir de Sant
Benet. A l’escriptor el fascinen els clarobscurs del protagonista, l’abat Pere Frigola
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de Gualba i contracta un artista por-
tuguès, en Sanxes Galindo, perquè
faci un retaule. No vol deixar d’ali-
mentar el poble espiritualment. A
través de l’art vol redimir-lo. És un
dels abats amb més prestigi, però al-
hora és dels més indocumentats.

L’has arribat a entendre?
Crec que sí. El que li passa a ell ens
pot acabar a passant a tots. Són llui-
tes internes, saps que no ho hauri-
es de fer però si no ho fas no te’n
surts. És ells o jo. Et surt la persona
egoista que tens dins i tires pel dret.

Creu que hi ha un cert paral·lelis-
me entre el moment històric que
descriu el llibre, la segona meitat
del segle XVI, i l’actualitat?
Sí, és un tòpic, però la història es re-
peteix. Els monjos benedictins no
se’n van sortir, va acabar guanyant
la castellanització. El ministre Wert
estaria content. Si Frigola hagués
reeixit potser ara estaríem parlant

d’una altra cosa. Mentre em docu-
mentava me n’adonava que les ten-
sions entre Catalunya i Espanya no
comencen el 1714 sinó que es re-
munten a molt més abans. És un es-
tira-i-arronsa que fa segles que du-
ra. Volen imposar una manera de
fer i de ser en un lloc que ja té la se-
va manera de fer i de ser.

El llibre té la seva dosi d’erotisme.
És ficció per captar l’interès del
lector o dins el monestir passaven
coses entre la fornera i els monjos?
És real! Em va sorprendre molt, pe-
rò la història és verídica. Els mones-
tirs tenien visitadors, monjos que
examinaven què s’hi feia i feien re-
comanacions. Entre la documenta-
ció que vaig repassar hi ha un infor-
me d’un grup de visitadors que
aconsellen a l’abat que, a les nits,
tanqui la fornera que vivia al mo-
nestir, perquè tenen constància que
han passat coses. La realitat ja és
prou interessant, no cal edulcorar-
la. Per què ho havia de silenciar? Se-
gurament encara hi havia coses
molt més gruixudes. És una comu-
nitat amb dotze homes i una dona...
No som de pedra! A més, l’episodi
em va permetre parlar d’alguns ob-
jectes sexuals de l’època com el go-
domassí, un consolador forrat de
cuir i en forma de banya que es feia
servir, i d’alguns oficis antics com el
tirapits o el xuclapits. Dóna rique-
sa a la novel·la i permet que el lector
es capbussi en un altre univers.

Aquesta és la quarta novel·la histò-
rica que publica. Ser rigorós, no
avorrir amb una allau d’informació,
atraure l’atenció del lector... Acon-
seguir l’equilibri no ha de ser fàcil.
El primer que vaig fer va ser anar a
buscar les persones que em podien
assessorar, entre les quals l’alcalde
de Navarcles, l’historiador Llorenç
Ferrer i Alòs, i m’he nodrit de la te-
si doctoral de Francesc Serra i Sella-
rés. Tota la informació que m’han
aportat és incontestable. Després hi
ha la traça i l’ofici per portar de bra-
cet el lector i anar inoculant la infor-
mació sense que se n’adoni. Em van
caure els mitjons a terra quan l’ON-
CE em va convidar i un grup d’invi-
dents em van felicitar perquè quan
llegien el llibre ho veien. No sóc his-
toriador però entenc, com a perio-
dista, que hi ha d’haver un rigor. Sóc
partidari de les notes d’autor que
precisen què hi ha de cert i què no.

En el procés d’escriure la novel·la
ha interactuat amb el lector. Ha
aprofitat les seves aportacions?
Faig novel·la històrica però visc al
segle XXI. Tenim Facebook i Twit-
ter, per què no aprofitar-ho? El lec-
tor m’ha donat idees que hi he intro-
duït. I al final, el títol també l’han
decidit els lectors, perquè jo n’havia
escollit un altre: El verí.✒

PERE TORDERA

✒✒✒✒ Sílvia Marimon

“ELS
EPISODIS
ERÒTICS
SÓN REALS
I EM VAN
PERMETRE
PARLAR
DELS
OBJECTES
SEXUALS
DE
L’ÈPOCA”


