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Martí Gironell novel·lista

ENTREVISTA. VALÈRIA GAILLARD

esprés de l’èxit de L’arqueòleg
(2011), en què recuperava les peri-
pècies del Pare Ubach, Martí Giro-

nell continua estirant la veta monacal. Ara
explora un capítol poc conegut com l’en-
frontament que van protagonitzar una sè-
rie de monestirs catalans contra els avenços
de Felip II i la Congregación de la Obser-
vancia de Valladolid, la màxima autoritat
eclesiàstica, que durant la segona meitat del
segle XVI volien anar guanyant terreny a
Catalunya i arribar a controlar els seus mo-
nestirs. La novel·la engega amb la mort en
estranyes circumstàncies de l’abat de Sant
Benet de Bages, Pere Frigola, un dels mon-
jos més actius en aquest enfrontament, i tot
seguit es remunta vint-i-dos anys enrere, al
1554, per explicar el recorregut del contro-
vertit abat. Gironell recrea les intrigues po-
lítiques així com l’estil de vida de l’època
amb les seves tradicions –com ara la del
bisbetó–, sense oblidar tractar de les vicissi-
tuds dels habitants dels pobles, escanyats
per l’Església i pels polítics.
La novel·la neix de la descoberta de Pere Fri-
gola quan et documentaves per a ‘L’arqueòleg’.
Què et va interessar, d’aquest monjo benedictí?
Era un home amb moltes cares, un abat que
es va enfrontar amb el poder reial i l’Esglé-
sia de Castella, amb seu a Valladolid. Per di-
vina providència –mai millor dit en aquest
context religiós!– el Grup 62 va anar a fer
una estada d’empresa a Món Sant Benet,
que ara és un complex turístic. Un cop allà,
i parlant parlant amb els responsables, es va
plantejar que seria molt bona idea escriure
una novel·la sobre l’apassionant història
del monestir. L’Ester Pujol, directiva del
Grup 62, de seguida va pensar en mi perquè
sabia que jo estava interessat en el pare Fri-
gola, que encara és molt present a Sant Be-
net. Tot va anar bé i vaig posar fil a l’agulla.
Vas estar gairebé un any vivint al monestir de
Sant Benet per escriure la novel·la. Com va
anar l’experiència?
Els responsables de Món Sant Benet van
proposar que m’hi enclaustrés durant un
any per poder escriure amb tranquil·litat,
però com que sóc un cul de mal seient no
ho veia gens clar. Així que m’hi vaig instal-
lar deu mesos durant els quals entrava i
sortia, i vaig poder compaginar la meva fei-
na a la televisió amb el treball de recerca i
escriptura a Sant Benet. Així vaig poder im-
pregnar-me del paisatge i els escenaris on
va viure el pare Frigola. Vaig parlar amb la
gent de territori que em van explicar mil
curiositats i em van aportar informació de
primera mà.
Sorpreses?
Val a dir que portava molta feina feta i tenia
part de la novel·la escrita quan hi vaig arri-
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bar. De fet, sovint escric mentre em vaig
documentant, la qual cosa fa que de vega-
des hagi de reescriure alguns passatges. En
tot cas em va anar molt bé per conèixer més
a fons el protagonista de la novel·la. Em va
fer gràcia, per exemple, trepitjar els còdols
que el pare Frigola va fer portar de baix del
riu Llobregat. També em va sorprendre que
el monestir tingués una presó. En tenia una
perquè l’abat era senyor feudal i havia d’ad-
ministrar justícia. Aquesta és precisament
una de les cares fosques del pare Frigola.
Era un home de Déu, però que tocava molt
de peus a terra en el sentit que havia de fer
complir les lleis i recórrer sovint a la violèn-
cia. Sant Benet de Bages cada vegada tenia
més terres i, per tant, més poder, perquè
molts habitants, en morir, els llegaven els
seus terrenys per aconseguir una parcel·la
en el cel. De manera que l’abat creu que té
més màniga ampla per administrar justícia.
Això pot sorprendre avui dia, però és que
un monestir en aquella època tenia moltes
funcions a banda de vetllar per les ànimes
dels habitants. També em va sorprendre
que tinguessin una fornera a qui van acabar
tancant les nits a l’obrador per evitar pro-
blemes.
En la teva novel·la recrees la vida al monestir i
les seves pràctiques.
Vaig tenir la sort de coincidir amb un estu-
diant que està fent la seva tesi sobre la cuina
monacal en la Fundació Alícia de gastrono-
mia, que està al costat, i em va ajudar molt.
A més, actualment s’està treballant per re-
cuperar la manera com els monjos bene-
dictins cultivaven l’hort. Combinaven
plantes aromàtiques i herbes remeieres grà-
cies a les quals repel·lien certs insectes no-

cius mentre que n’afavorien d’altres de
bons. El paper de les herbes remeieres era
molt important a l’època i també tenia
aquest segon ús que eren els verins... una
molt bona manera a l’època de treure’s de
sobre gent sense haver-te d’embrutar les
mans de sang.
Sovint és el mètode que usa Faust, el testaferro
del molt reverend Luís Cebollos de la Congre-
gación, un personatge inventat, és clar...
Sí que els usa, però ho fa en agraïment for-
çat cap a la figura més sinistre de la novel·la
que sí que va existir, l’abat general Cebo-
llos. Aquest té unes grans ínfules de poder i
per aconseguir els seus fins es val d’altres
persones, com Faust. Faust s’integra com
un pelegrí més al monestir i ningú li fa pre-
guntes perquè és una comunitat oberta.
També estableix aquesta complicitat amb
Fra Montserrat, que també va existir. Una
altra cosa que m’ha fet gràcia és poder recu-
perar els noms dels autèntics monjos coeta-
nis de Frigola, com Fra Montserrat, un
nom que fins al segle XVI era d’home. Fra
Montserrat no es malfia de Faust perquè ai-
xò de malfiar-se de tothom és molt de la
nostra època.
Què hi ha, de cert, del complot castellà?
No és real, com tampoc les morts dels dife-
rents abats, però sí que ho és la voluntat del
rei de Castella i de la Congregación de la
Observación de Valladolid d’anar ensor-
rant de mica en mica tots els monestirs ca-
talans per repoblar-los amb monjos caste-
llans. L’objectiu final era que alguns inte-
gressin la Diputació del General –l’actual
Generalitat– i, per què no?, arribar a presi-
dir-la.
És ben bé una història de lluita de poders.
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És el que volia mostrar. La religió en
aquests nivells està totalment lligada a la
política. Hi ha una relació maquiavèl·lica
entre la corona i la religió i, entremig, molta
corrupció. Finalment Sant Benet acaba ca-
ient i passa a ser controlat per Montserrat,
que aleshores ja estava sota l’orbita de Va-
lladolid.
Amb tot, no va ser castellanitzat totalment, com
va passar amb Montserrat, oi?
No perquè al cap d’uns anys es va convertir
en una mena de casal d’avis, on enviaven els
monjos més grans. Ara bé, Frigola va aca-
bar morint i encara no se sap de què. De
qualsevol manera, sí que estaven d’acord
amb el model econòmic que propugnava
Valladolid, però no amb les seves maneres.
Volien conservar l’Església catalana. La tro-
bada que descric entre Frigola i el president
de la Diputació és històrica. L’abat va acon-
seguir el compromís de frenar aquesta in-
vasió subtil i la sagnia econòmica que feia
que molts monestirs s’anessin buidant i, ai-
xí, caient en mans dels castellans. La tensió
entre catalans i castellans que dura des de fa
tants segles és producte d’això, de la seva
voluntat de fer combregar tothom amb ro-

des de molí i sotmetre els habitants que te-
nen altres cultures.
A la novel·la també hi reflecteixes la importàn-
cia que aleshores es donava a les relíquies.
Tenien un paper molt important, com la
Inquisició, era una manera d’aglutinar la
gent al voltant d’un monestir. En el cas de
Sant Benet, tenien les de Sant Valentí, que
encara es conserven a l’església de Navar-
cles. La llegenda del robatori del Cristall de
Sant Valentí també és certa, com ho és que
Frigola va encarregar un retaule que no co-
neixem perquè es va cremar, així com el fet
que feien servir conjurs perquè plogués.
Em va fer gràcia parlar de tot això en el lli-
bre perquè trobo que té un gran compo-
nent novel·lesc.
Quina és la teva cultura religiosa?
Poca, l’ha que he rebut per l’època que he
viscut a l’escola i a l’institut. Al meu poble,
[Besalú] són molt devots i tenen la congre-
gació de la Mare de Déu dels Dolors. Hi ha
coses que et sonen, però te’n fas creus quan
veus el poder que va arribar a tenir l’Esglé-
sia. D’aquí, una de les cites inicials del lli-
bre, la de Xavier Beauvois: “Els homes mai
comenten el mal d’una manera més plena i

més alegrement que quan ho fan per con-
viccions religioses.” Només cal pensar en la
guerra santa, en què es mata en nom de
Déu i l’Església ho ha permès. La religió, en
aquell moment, era un poder paral·lel bru-
tal que alhora permetia situacions com ara
que molts frares mantinguessin relacions
sexuals, de vegades conegudes i consenti-
des, tal com reflecteixo a la novel·la... al
capdavall eren homes! He de reconèixer
que gràcies al llibre he augmentat molt la
meva cultura religiosa i ara entenc l’origen
de moltes festes que sovint celebrem sense
saber què festegen o rememoren.
Tens alguna altra novel·la en perspectiva?
En tinc tres a mig escriure, una d’actual i
dues d’històriques, però sempre estic obert
a descobrir algun personatge interessant
que també ho sigui per la gent. L’època me-
dieval em fascina i la història sempre per-
met descobrir coses noves. A mesura que
escric novel·les històriques tinc la sensació
d’anar aprenent, com passa amb els oficis i,
ja dic, tinc aquesta novel·la actual, que gira
al voltant d’uns fets ocorreguts fa quatre
anys, però no tinc cap presa per posar-m’hi,
potser perquè ho tinc més a l’abast. ❋

La
salvació
del vi
Sant Benet va
aconseguir
refer-se, al XVI,
sota la tutela de
Frigola gràcies a
la producció del
vi. Arriben a
conrear fins a 14
varietats. A
banda, per
«capbussar el
lector en aquell
context històric»,
Columna ha
organitzat un
sorteig de 20
rutes literàries
pels indrets per
on transcorre la
novel·la al mateix
monestir –avui
part integrant
d’un complex
turístic, Món Sant
Benet–, així com
un dinar. Les
rutes seran
guiades pel
mateix Gironell.

Martí Gironell, (Besalú, 1971) ha publicat les novel·les ‘El pont dels jueus’, ‘La venjança del bandoler’ i ‘L’arqueòleg’. Col·labora amb El Punt Avui
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