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papallones... O els costums de les serpents,
gripaus i sargantanes “que són suficients per
mantenir proveïdes les bruixes de Macbeth
durant molts anys”, però ens rendim sense
condicions a la sensibilitat d’un autor que di-
fon un respecte i un amor profunds per tota
mena de bèsties. Com que hi afegeix un bon
sentit del ritme i un humor finíssim (sempre
se’n riu de les persones, mai dels animals) El
jardí dels déus avança amb una intensitat ale-
gre que ens convida a gronxar-nos plàcida-
ment en l’esperit de Corfú. ❋

er alguns només era el germà de Law-
rence Durrell, l’autor d’El quartet
d’Alexandria, considerat l’escriptor

seriós de la família. Per altres, en canvi, l’obra
de Gerald Durrell (plena d’humor, anima-
lons i familiars estrafolaris) té entitat pròpia.
Del seu conjunt, cal destacar-ne especial-
ment les memòries autobiogràfiques de la
trilogia de Corfú (l’illa del mar Jònic on Posi-
dó va tenir una aventura amb una nimfa)
formades per La meva família i altres ani-
mals, Ocells, bèsties i parents, i El jardí dels
déus, aquesta última incorporada a la col·lec-
ció El cercle de Viena, que recupera la magní-
fica traducció de Jordi Arbonès del 1989.

L’autoretrat del jove Durrell, aprenent de
zoòleg en l’època prèvia a la Segona Guerra
Mundial, recull les peripècies d’aquesta fa-
mília extravagant i pintoresca en què, a més
del Gerald i l’estirat Lawrence, hi ha una ger-
mana adolescent que va a la seva (Margo) i
un germà amant de la caça i les armes (Les-
lie). El pare havia mort a l’Índia, on va néixer
el Gerald, que dedica aquests records a la ma-
re, la “senyora Durrells”, com l’anomena el
servent grec Spiro. Aquesta mare singular viu
una passa de bogeria perquè els fills s’amoti-
nen cada matí, se les empesquen per veure
qui la fa més grossa, i ella n’acaba pagant les
conseqüències. Si l’activitat predilecta del
Gerald és adoptar animals de tota mida i con-
dició, la resta de germans no es queden curts i
conviden hostes tan extravagants com un in-
suportable aristòcrata afrancesat, un príncep
hindú temerari i encantador, i un capità reti-
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rat i groller que assetja l’atabalada matriarca.
Els Durrell són una família única i feliç,

molt feliç, que sembla viure en unes vacances
perpètues. I aquesta joie de vivre es transmet
en tota la trilogia. Cal reconèixer la lluminosi-
tat d’aquest cant a la vida com un dels valors
de l’obra de Durrell perquè l’entusiasme
d’aquests records narrats per un noi de 10
anys –un naturalista prou expert per a la seva
edat–, ens atrapa encara que no ho vulguem.
Potser no ens interessin gaire els hàbits de bi-
tons, puputs, dragonets, mussols, gossos, ases,
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ennis Lehane farà 50 anys el 4
d’agost. Poc es devia pensar quan va
debutar fa 20 anys amb Un trago an-

tes de la guerra, la primera de les sis novel·les
de la sèrie protagonitzada pels detectius pri-
vats Patrick Kenzie i Angela Gennaro, que
abans dels cinquanta seria un dels pesos pe-
sants actuals del gènere negre i policíac. Cal
dir-ho tot, el cinema i la televisió han fet més
visible la seva bona literatura.

Perquè és possible que alguns lectors ara
estiguin donant voltes al cognom Lehane
sense situar-lo del tot, però segur que sí que
reconeixeran tres novel·les seves adaptades al
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cinema: Mystic River (Clint Eastwood), Shut-
ter Island (Martin Scorsese) i Gone, baby, go-
ne (Ben Affleck). A més, Lehane ha estat gu-
ionista de les sèries de televisió The Wire i
Boardwalk Empire, i ell mateix ha escrit el gu-
ió de L’entrega, dirigida per Michale R. Ros-
kam i treball pòstum del protagonista de The
Soprano’s, James Gandolfini.

L’entrega està ambientada al Boston natal
de l’autor (el film a Brooklyn), com altres
obres seves ja citades. Un Boston dominat
per les màfies russes i ucraïneses. Bob Sagi-
nowski és l’anodí cambrer del bar del seu cosí
Marv, que la màfia ha requisat. Bob troba un

cadell de gos malferit i alhora coneix la jove
Nadia. D’alguna manera, podríem dir que els
adopta tots dos i per primer cop se sent feliç a
la vida. Però apareix Eric, exconvicte grillat,
antiga parella de Nadia i propietari del gos
(que Bob bateja amb el nom de Rocco, en ho-
nor a sant Roc, patró dels gossos). Un policia
catòlic que coincideix amb Bob a l’església
(que serà enderrocada per falta d’ús), els
plans del cosí Marv per robar la recaptació de
les apostes il·legals de la Super Bowl i un acu-
rat joc d’aparences arrodoneixen una histò-
ria amb poca acció, bàsicament de personat-
ges; personatges perdedors, és clar.

No té la potència ni les pretensions d’altres
obres de Lehane, però és una novel·la ben
construïda en tots els sentits, sense grans sor-
preses. Tret d’un final més feliç del que estem
acostumats, per l’autor i pel gènere. ❋
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