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família i altres animals (1956), EI jardí dels déus (1978) i

Ocells, þèstres i parents (1969). Quan va tornar a Anglater-
ra va aconseguir treballar al zoo de Whipsnade. El 1947 va
organitzar Ies primeres expedicions per capturar animals
vius i va començar a escriure Ilibres amb què es finançava
aquells viatges. Gràcies a aquests viatges obtenia idees lper
seguir escrivint. Onze anys després va aconseguir fer reali-
tat el seu somni de tenir un zoològic propi, instal.lat a I'illa
de Jersey, pêr salvar espècies en vies d'extinció. La seva do-
na, zoòloga especialitzada en el comportament animal, el va
ajudar a portar a terme aquest projecte. Altres afeccions
que tenia eren la fotografia, el dibuix, la lectura i la natació.
També va fer una sèrie de documentals per a Ia televisió i

diversos programes de ràdio. Va morir el 1995 a Saint Helier
(Regne Unit).
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HORARI
Dilluns de 14 a 2O:3O

De dimarts a divendres de 1O a 2O:3O
Dissabte de 1O a 13:3O

Bústia exterior de retorn de préstec.

proper dia que ens trobarem serà:
28/ OLl2016

Recordeu:
Ens reunim tots els darrers dijous de mes

Gerald Durrell
La meva família i altres animals

Gerald Malcom Durrell va néixer I'any
1925 a Jamshedpur (l'Índia). Era fill d'un
enginyer civil i germà del famós escriptor
Lawrence Durrell. Gerald era un apassio-
nat dels viatges i dels animals. Va viatjar
molt durant Ia seva infantesa. Als quatre
anys va tornar a Anglaterra amb la seva
família i el 1933 va viatjar pel continent:
França, Itàlia, Suïssa i finalment Grècia.
Va viure fins el 1939 a I'illa de Corfú. Jus-
tament d'allà van sortir les experiències
que explicava a Ies memòries La meva
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La trilogia que I'escriptor britànic
, Gerald Durrell va escriure sobre Ia

seva estada a I'illa grega de Corfú,

on va viure des del 7935 fins l'es-

clat de la Segona Guerra Mundial,

constitueix una manera singular de

reconstruir Ia infantesa. Apassio-

nat dels animals, Corfú va suposar
per a ell el millor destí possible, un IIoc ple de

"þèstles " de tota mena que va poder estudiar de

ben a prop, que van acabar envaint el jardí i Ia casa

familiar, on vivia amb la seva mare vídua i els tres
gefmans adolescents, entre els quals hi havia Law-

rehce, que també seria escriptor.
I

'La meva família í altres animals' (7956), 'Ocells,

þèstres i parents' (7969) i 'EI jardí dels déus' (1978)
narren històries, sovint surrealistes, plenes d'ironia
i amb un excel'lent humor anglès,

Tot i això, la seva passió per les lletres i Ia zoologia

es va trobar eclipsada per la tasca literària del seu

germà Lawrence Durrell, sent Gerald l'expert en

animals, i Lawrencer en lletres. Finalment, peròr'la

seva passió pels llibres -ha estat traduit a més de

3O idiomes- i per Ia natura, l'acabaria convertint en

un dels naturalistes més mediàtics del segle XX.

AI 7959 va fundar el Parc Zoològic de I'illa de Jer-

sey de conservació d'espècies en perill: estava en

contra del funcionament dels zoològics, pel seu ca-

ràcter expositor i no de protecció d'animals en risc

de desaparèixer. A I'entrada, Ia figura d'un 'dodo'

dóna la benvinguda, un animal que va extingir-se
com a conseqüència de I'acció humana,

'La meva famílía i altres animals' recrea Ia infantesa

de Durrell a I'illa grega de Corfú, on els animals són

els veritables protagonistes. Des del punt de vista

d'un nen que descobreix la vida i els costums de les

bestioles que es va trobant en les seves passejades

i que s'apassiona per aquestes troballes, també ens

assabentem de la manera de viure de Ia seva família,

ben partlcular, per altra banda, i dels habitants de

I'illa i els seus costums tan diferents,


