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Segons el geògraf Carles Carreras, hi ha dos 
tipus de menorquins, “els que són com les 
escopinyes, que no poden viure sense estar 

enganxats a l’illa, als seus temps lents i als seus es-
pais acotats; i els aventurers, que salten la mar per 
conèixer món, encara que no sàpiguen de navegar, 
per triomfar o per perdre-s’hi, o, senzillament, per 
respirar i per viure”. Sadurní Ximénez (1853-
1933) clarament és dels segons. Periodista, espia, 
estudiós tastaolletes, emprenedor i poliglot aven-
turer, la seva peripècia vital és tant atractiva com 
esmunyedissa. Va dur una vida erràtica i poc con-
vencional, insòlita i intensa, de la qual ara sabem 
més detalls gràcies a un llibre col·lectiu editat per 
l’Institut d’Estudis Menorquins sota l’impuls de 
Miquel Àngel Limón Pons. 

Josep Pla li va fer un homenot –un dels més ad-
miratius– i Francesc Cambó, per qui va fer de ne-
gre literari, el va tenir de convidat estrella en més 
d’un viatge al seu iot Catalònia com a guia erudit: 
era un gran coneixedor de les cultures del Pròxim 
Orient. Casat amb l’aristòcrata russa Natàlia Tur-
bin, a qui havia conegut en un viatge a Egipte i fi-
lla d’un militar tsarista, en esclatar la Revolució 
Russa van haver de fugir de la casa familiar a Mogi-
lev (avui Bielorússia), que va ser saquejada i on Xi-
ménez va perdre la seva biblioteca formada per 
25.000 volums.  

Nascut a l’illa del Rei de Maó, el seu pare, un 
il·lustrat liberal que feia d’administrador civil de 
l’hospital de l’illa i editava diaris, provenia de Sant 
Sadurní d’Anoia, d’aquí el nom del nostre perso-
natge. Amb 17 anys, Sadurní, imbuït d’inquietuds 
literàries i amb molts projectes al cap, ja s’havia 
traslladat a Madrid a estudiar. Acabava de triom-
far la revolució La Gloriosa. Van ser els convulsos 
anys del Sexenni Democràtic, on el federalisme 
majoritari a Catalunya no va prosperar i que s’aca-
barien amb la restauració borbònica. Els estudis 
els va continuar a Barcelona (més tard també es 
formaria a París, Berlín i Leipzig). 

En poc temps, Ximénez va passar de les vel·le-
ïtats republicanes de joventut a valedor de la mo-
narquia, però sobretot se’n va anar a la Tercera 

Guerra Carlina com a corresponsal, al final de la 
qual va entrar a Madrid amb les tropes liberals i Al-
fons XII. Ja no pararia de saltar de conflicte en con-
flicte, armat sempre de la seva ploma rotunda i vi-
vaç. Va fer servir molts pseudònims i va escriure 
per a multitud de mitjans de Madrid i Barcelona, 
entre ells La Vanguadia. Seixanta anys d’ofici en 
què sovint costa de destriar el periodista de l’home 
d’acció ben connectat, del savi hel·lenista i arque-
òleg i del pseudodiplomàtic i implicat en primera 
persona en els afers que descrivia. 

D’Addis Abeba a Alaska, els seus destins i tea-
tres de guerra van portar-lo de l’Àfrica a Turquia, 
de Rússia a l’Àsia Menor i l’Orient Mitjà; a més, es-
clar, de recórrer pràcticament totes les nacions 
europees i fer una incursió als Estats Units d’Amè-
rica el 1888. Va narrar l’enfrontament de Rússia 
i Turquia en el dit alliberament otomà de Bulgària 
(1877-79), la guerra italo-etíop (1894-96) –sembla 
que va tenir una relació estreta amb el negus Me-
nelik II d’Etiòpia–, la primera Guerra dels Balcans 
(1912-13) i diversos conflictes colonials africans, 
en especial al Mabrib: de fet, va residir un temps 
a Tànger, on va néixer una filla (1904) i un fill 
(1908), i hi va fundar el diari El África Española i 
un altre diari en llengua àrab.  

No va parar d’anar amunt i avall, amb una curi-
ositat insaciable i una passió no menys notable. Im-
peratiu i indòmit, de verb rotund i ideològicament 
cada cop més reaccionari, se’l pot titllar d’antico-
munista, defensor del colonialisme, paneslavista i 
antisemita. I això no obstant, la seva modernitat 
com a corresponsal és indubtable: explicava el que 
veia, donava veu a testimonis, descrivia, es preo-
cupava d’aconseguir imatges, es documentava, in-
formava i interpretava. En definitiva, feia grans crò-
niques en què auscultava el que D’Ors, a qui havia 
tractat, definia com “els batecs del temps”.  

Traductor al castellà de Txékhov –eren 
amics–, ja de gran el 1927 Ximénez va abandonar 
la família per seguir viatjant, residint quasi sem-
pre en hotels. Fins que el 1933, quan planificava 
retirar-se a Menorca, va morir a París atropellat 
per una moto. Tenia 80 anys. !

Les increïbles aventures  
de Sadurní Ximénez
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Els llibres i les coses

La cantant Shakira apareix a la caràtula 
de la seva última cançó, Copa vacía, 
transformada en una sirena. És pos-

sible que formi part de la seva particular 
guerra amb l’examant, perquè les sirenes 
són uns éssers mitològics que sedueixen 
sense remei, per devorar després les vícti-
mes i deixar-ne els ossos pelats en un escull 
blanquinós: són terriblement seductores i 
malèfiques. 

La primera referència escrita d’aquestes 
criatures apareix a l’Odissea homèrica. La 
història és prou coneguda: Odisseu se sal-
va perquè ha fet que el lliguessin fort a l’ar-
bre del vaixell amb què navega cap a Ítaca. 
Però, segons la mitologia arcaica grega, les 
sirenes no eren meitat dona i meitat peix 
–com s’ha fet retratar Shakira–, sinó meitat 
dona (sovint cap i tors, en la iconografia an-
tiga) i meitat un ocellot molt lleig, tan fas-
tigós com d’irresistible atractiu. Segons Ho-
mer, només eren dues, però segons els re-
pertoris de mitologia i segons Apol·lodor 
eren tres: una polsava la lira, una altra can-
tava (Shakira) i una altra tocava la flauta 
(també Shakira?). Així parlen les sirenes a 
Ulisses en l’epopeia homèrica, cap. XII, se-
gons Carles Riba: “Vine, tan celebrat Ulis-
ses, honor de l’Acaia! / Atura el teu vaixell 
i a la nostra veu dona orella! / Mai ningú no 
ha doblat per aquí amb el negre navili, / que 
de les nostres boques la veu no escoltés, que 
és dolcesa”. La cantant té raó de considerar 
el seu cant tan seductor com salvatge, però 
en comptes de representar-se com l’ocell 
paorós de l’antiga mitologia, ha caigut en el 
mateix error –d’origen medieval– que el 
contista danès Hans Christian Andersen, 
inspirador d’una de les escultures més me-

nudes i xarones 
que mai hagin de-
corat les ribes 
d’una mar: la “si-
reneta” de Copen-
haguen. 

La transforma-
ció dels mites an-
tics sempre ha es-
tat una temptació 
per a les generaci-
ons que han vin-
gut més enda-

vant. Així, la sirena escruixidora es va tor-
nar un dia una bestiola marina que fa de 
bon mirar: potser esmunyedissa, però en 
cap cas paorosa. Si la cantant volia espan-
tar una altra vegada l’home dotat que va te-
nir, hauria hagut d’aparèixer al disc com un 
ocellot amb urpes matadores, com aquelles 
sirenes que van voler perdre, sense èxit, 
l’espavilat Ulisses. 

Amb aquesta aparença tan dolça se li 
acostarà qualsevol, sense por. Potser mi-
llor per a ella: el primer que li digui moixai-
nes abraçarà la meitat femenina de l’ésser 
i tots dos, ella amb la cua que neda, ell amb 
la cua que busca, entraran en les aigües 
tranquil·les del mar. I la mar de feliços tots 
dos. !

La sirena Shakira
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La sirena 
escruixidora 
present a 
l’’Odissea’ 
d’Homer es  
va tornar un dia 
una bestiola 
marina que fa  
de bon mirar
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