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a un any, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat va presentar Dietari
d’un viatge per les regions d’Iraq

(1922-1923), que recollia part de les vivèn-
cies del monjo Bonaventura Ubach, funda-
dor del Museu de Montserrat. La nota de
premsa promocional destacava al títol
“l’Indiana Jones català”, una expressió
que el mateix Martí Gironell i alguns perio-
distes han repetit aquests dies a propòsit
de la publicació de L’arqueòleg (Columna).
La llàstima –i en això Gironell té tota la
raó– és que 50 anys després de la mort
d’Ubach, aquest monjo és un absolut des-
conegut a Catalunya. Massa sovint no sa-
bem valorar el que tenim a casa! I no s’ha
de perdre de vista que Indiana Jones és un
personatge de ficció. Ubach és històric i,
encara que no va arribar a tastar el Sant
Greal, les seves gestes bé es mereixen
una novel·la, i també una pel·lícula, per
descomptat. “Ubach s’havia de reivindicar
per la seva dimensió universal i catalana
alhora”, remarca l’autor.

Gironell ha tingut l’encert de fixar-se en
un personatge que ja li donava ingredients
novel·lescos només amb la seva biografia.
Ubach era un biblista, un erudit que, en el
seu afany per comprendre millor els tex-
tos sagrats i traduir-los al català en l’ano-
menada Bíblia de Montserrat, va anar a
cercar les arrels de tot plegat a l’Orient
Mitjà. Volia trepitjar els escenaris bíblics. I
amb només 27 anys ja va fer la primera vi-
sita a Jerusalem, per després anar a la
universitat de Beirut per aprendre l’àrab i
aprofundir els seus estudis d’hebreu. El
1910 torna a Montserrat després d’haver
visitat Palestina, Petra i el Líban, i resse-
gueix en camell Egipte i la península del Si-
naí. Ubach va visitar la zona diverses vega-
des posteriorment, i va aplegar un conjunt
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d’objectes que li va permetre crear el Mu-
seu de l’Orient Bíblic, gènesi de l’actual
Museu de Montserrat.

Gironell escull la data de 1910 per situar
la novel·la i construeix un viatge amb tots
els que Ubach va fer. Es basa, en part, en
la biografia que l’any 1962 va publicar el
també monjo Romuald Díaz, i ressegueix
les notes autobiogràfiques del mateix
Ubach. Els fets reals, salpebrats amb dife-
rents episodis –alguns exagerats i altres
inventats (els mínims)–, permeten Giro-
nell construir un relat d’aventures que se
sustenta en la idea del viatge. “El 90% és
cert”, sosté l’autor. Amb un grup de bedu-
ïns i un altre monjo que l’acompanya (el
belga Vandervorst), Ubach s’enfronta a

bandolers i soldats corruptes, coneix una
secta d’adoradors del diable, pateix les in-
clemències meteorològiques i supera en-
trebancs en un periple incòmode i arriscat
pel desert en què coneix de primera mà
els principals territoris bíblics. Gironell es
permet una llicència que atorga misteri a
la trama, amb morts violentes i persecu-
cions per la intervenció d’un grup de Guar-
dians que vol recuperar unes túniques ori-
ginals atribuïdes a la Verge, sant Josep i
l’infant Jesús. El novel·lista hi barreja aquí
Ubach, aprofitant com a excusa que al
museu montserratí hi ha uns teixits coptes
que –amb una mica d’imaginació– po-
drien haver estat els de la novel·la. Tot i ai-
xí, aquest regust de thriller té poc pes en el

conjunt de l’obra, ja que l’autor prefereix
donar a conèixer el personatge, els seus
coneixements i la seva sensibilitat i tole-
rància vers les altres religions i cultures.

Des de Montserrat s’han fet importants
millores els darrers anys per fer més visi-
ble un museu que alberga una col·lecció
d’art i arqueologia de primer nivell, i ja són
diverses les publicacions que han exalçat
l’obra de Bonaventura Ubach. Ara Gironell
n’amplia la mirada i, el que és més impor-
tant, la fa arribar al gran públic, al qual es
dirigeix la novel·la. Si es manté la bona tra-
jectòria de les seves obres anteriors, El
pont dels jueus i La venjança del bandoler,
haurà aconseguit que molts coneguin qui
és el nostre Indiana Jones, el de veritat. ❋

Novel·la Raül Maigí
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aturalista, autor de reportat-
ges i presentador de sèries
de televisió, però sobretot

un amant apassionat dels animals
–amb la virtut de no haver-se deixat
dur mai pel fanatisme–, Gerald Dur-
rell (1925-1995) va ser el fundador
del zoològic de l’illa de Jersey. Tam-
bé se’l coneixia perquè era el germà
de Lawrence Durrell i per haver de-
senvolupat una activitat literària prò-
pia, amb títols populars com ara  La
meva família i altres animals.

La seva bibliografia inclou, a més,
altres propostes delicioses com ara
L’excursió i d’altres maremàgnums,
un volum que oscil·la entre la narra-
tiva de viatges i el recull de contes
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per al públic juvenil, que supura una
alegria de viure i una forma d’enten-
dre el món marcada per la família,
pel fet d’haver nascut a l’Índia i d’ha-
ver passat la infantesa al paradís na-
tural de l’illa de Corfú, on va desco-
brir la seva passió per les bèsties.
Amb tot, a L’excursió i d’altres mare-
màgnums, d’animals gairebé no en
surten. N’hi apareix algun de despis-
tat que no es converteix en motor
narratiu de les històries.

Durrell conrea un humor amable i
lleuger, un puntet sorneguer, que no
evita les observacions punyents en
aquest conjunt de sis relats que co-
mencen amb una rocambolesca ex-
cursió de la seva família (amb la ma-

triarca inclosa) en Rolls Royce cap a
la costa de Dorset. El desenllaç del
relat no té preu.

Presència dels seus germans
Els altres maremàgnums del títol fan
referència a cinc històries que van
des de l’idil·li amb un amor de joven-
tut a Venècia fins al desgavell que té
lloc a bord d’un vaixell grec amb una
alta participació dels seus germans
Lawrence i Margo. I és que la família
Durrell dóna per a molt.

Tots els relats desprenen una
aproximació pràctica cap als proble-
mes quotidians, amanida amb uns
diàlegs brillants, lluminosos i hila-
rants. A més, l’autor els vesteix amb

un distanciament irònic que pot fer
pensar que les seves històries avan-
cen de forma innòcua. Tanmateix,
Durrell esdevé un mestre a l’hora
d’amarar-nos d’una cordialitat em-
pàtica.

De la mitja dotzena de relats no
us en perdeu especialment els dos
últims, impregnats d’un alè roaldhià.
En el primer hi descriu les dèries es-
trafolàries del propietari d’un restau-
rant que s’obsessiona per entrar a la
guia Michelin, mentre que en el se-
gon es treu del barret un conte de
terror que convida a llegir-lo d’una ti-
rada, en la millor línia d’Edgar Allan
Poe, ambientant-lo al Château St.
Claire, a França. ❋

L’alegria de viure de Durrell
Juvenil Marta Monedero


