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De la relació entre dos caminadors, en sor-
geix aquest llibre. Salvador Giralt participava 
l’any 2017 en el Gran Tour, un itinerari que 
a l’estiu organitza la Nau Côclea, espai de 
creació artística de Saus (Alt Empordà), i que 
uneix excursió i creació al llarg d’una vintena 
de dies. Aquell any el camí els va portar fins 
al santuari del Miracle, al Solsonès, i allà es 
va produir la trobada de l’escriptor voltrega-
nès amb el monjo Ramon Ribera-Mariné. A 
tots dos els unia l’afició per fer camí, un peu 
davant de l’altre. Van començar les converses 
entre tots dos, i Giralt es va adonar aviat que 
tenia davant d’ell un personatge interessant. 
La transcripció dels diàlegs que hi va mante-
nir –dues tandes, a partir del primer encon-
tre– és el que dona contingut al llibre El camí 
del monjo. 

“Una entrevista tal com està concebuda 
en aquest llibre no és literal, hi ha alguns 
petits retocs d’escriptor.” Què hi va veure, 
un escriptor no precisament catòlic en un 
monjo benedictí? “El món dels monjos m’ha 
interessat sempre, és una manera de viure 
l’espiritualitat”, explica Giralt. Ribera-Mari-
né, en aquell moment, s’ocupava de l’hostat-
geria del santuari, que depèn del monestir de 
Montserrat. “Em vaig adonar que caminava 
molt.” I és cert: ha fet tirades de més de cent 
quilòmetres seguits, “i diu que a partir de 
seixanta quilòmetres el cap es dispara”. Per 
ell, es tracta d’una curiositat natural i infini-
ta, el saber “què hi ha al darrere de cada care-
na”. Una contradicció aparent amb la vida 
monacal, que aparentment és estàtica. “I és 
que com tothom, ell és una persona amb con-
tradiccions i egoismes. En el món espiritual 
també, ho qüestiona tot.” Al cap i a la fi, una 
trobada de dos heterodoxos. 
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Les seves converses 
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persones diferents   

que troben diversos 
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Entre l’escriptor i el monjo
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Salvador Giralt amb l’artista Anna Dot, amb qui va presentar el llibre, a Muntanya de Llibres

08/04/22El 9 Nou (Ed. Osona i Ripollès)
Barcelona

Pr: Diaria

Tirada: 8.247

Dif: 7.284
Pagina: 49

Secc: CULTURA    Valor: 927,64 €    Area (cm2): 330,0    Ocupac: 30,51 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 29136

C
od: 145993753

7 / 28


