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Biografia i obra:  

Gerald Durrell va néixer a  Jamshedpur, Índia, el 1925 i va  morir a l’illa de 
Jersey el 1995. Fill de Lawrence Durrell, enginyer britànic, i 
de Louisa Dixie, ambdós nascuts a l’Índia, però 
d’ascendència anglesa i irlandesa. Després de morir el seu 
pare, quan ell tenia només 3 anys, se’n van anar  a 
Anglaterra.  

El 1935 van traslladar-se a l’illa grega de Corfú on hi van estar fins el 1939. 
Aquesta estada fou la base de la seva famosa trilogia de Corfú: La meva família 
i altres animals; Ocells, bèsties i parents; El jardí del déus.  

Va ser educat per diferents tutors, sovint amics del seu germà Lawrence Durrell 
(famós escriptor),  alguns el van influir i també compartir la seva curiositat pel 
món animal.  

Organitzà expedicions  a diferents països per tal de  capturar animals per als 
zoològics anglesos, però el van vetar al no voler caçar els animals de forma 
indiscriminada. El seu rebuig al funcionament dels zoològics, i la creença que 
aquests haurien de servir per a salvar les espècies en perill, el va portar a la 
idea de crear el seu propi zoo, cosa que va fer el 1958, fundant el Jersey 
Zoological Parck. L’objectiu d’aquest projecte era la preservació en captivitat 
d’espècies en perill d’extinció.  

Les seves postures conservacionistes i els seus relats el van donar a conèixer 
arreu. Escrivia per a finançar les seves expedicions i l’èxit que va tenir el va 
portar a treballar com a presentador a la BBC. També va col·laborar en revistes 
i diaris de diferents llocs. 

Les seves obres han estat traduïdes a més de 30 llengües i se n’ha fet versions 
per a la TV i per al cinema. Algunes s’han traduït al català: 

La meva família i altres animals  El paquet parlant   

Ocells, bèsties i parents   El viatge fantàstic 

El jardí dels déus    L’excursió i altres maremàgnums 

Filets de palaia     La fantàstica aventura dels dinosaures 

La Rosy, una parenta de pes  Amb un zoo a les maletes 

Un lloro per al vicari i d’altres històries 

 

 

 



 

 

PARLEM DE L’OBRA 

 

“La meva família i altres animals” és un llibre d’aquells que et 

marquen per sempre. L’autor ens explica la seva infància, a 

través dels ulls d’un nen de nou anys, la seva mirada a l’illa 

grega de Corfú, la gran i indiscutible protagonista d’aquesta  

novel·la. Ho fa amb un gran amor per aquest lloc idíl·lic i 

paradisíac i per la població rural, gent absolutament amable 

i generosa. Gerry hi va anar a viure amb la seva estrafolària 

família, composta per una mare vídua, personatge central: 

tranquil·la, plena de sentit comú i saber estar. Tres germans més; Larry, 

l’excèntric i petulant germà gran l’aleshores incipient escriptor Lawrence 

Durrell, que seria el futur autor del “Quartet d’Alexandria”.  

         Eren els anys 30, i en aquell context bucòlic de la Grècia preturística, de 

pescadors intrèpids i pagesos autàrquics, oliveres centenàries i ases 

esllomats, en Gerry va viure una infantesa de llum i llibertat, d’animals i 

plantes i de coneixences humanes de tota mena, en molts casos surrealistes.   

        En la novel·la hi ha dos temes ben diferenciats: La família i els entorns 

naturals. Per cadascun d’ells l’autor fa servir dos estils diferents, en tots dos 

hi ha l’anàlisi i la rigorositat  de l’etmòleg. Però,  mentre amb la família hi ha 

un estil més costumista i sobresurt més la ironia, —només cal que ens fixem 

amb el títol—. A l’hora d’observar l’entorn, si veu una intenció més seriosa i 

aprofundida, fa servir una prosa més acurada i embellida, alhora que queda 

palesa la seva passió per la natura, i ens la encomana.   

         Cites: “Viure a Corfú semblava viure a l’escenari d’una òpera còmica d’allò més 

extravagant i bufonesca” (p. 13); “Aleshores, jo ja hi estava acostumat, a la idea curiosa dels 

camperols que tots els anglesos érem lords” (p. 53); “aquí a Corfú mai ningú no fa res com cal. 

Tots comencen amb les… hem… les millors intencions, però sembla sempre que alguna cosa 

no va a l’hora (pag 168) 

          A part dels tres personatges esmentats, no cal oblidar a L’Spiro que se’ns fa un 

protagonista molt atractiu: guia, filòsof i amic. Imprescindible per a tota la família perquè els 

ho soluciona tot. Leslie; l’autèntic i racional apassionat de les armes. Margo la frívola 

superficial i encantadora germana.   

         Una obra absolutament entranyable, plena de poesia i meravellosament 

ben escrita. Un cant  a la naturalesa i a la vida.  

 

 


