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ra farà un mes, al
Teatre municipal

de Girona, es va fer un
acte de reconeixe-
ment i homenatge a
Miquel Pairolí, mort

ara fa cinc anys. Aquell juliol del 2011,
quan vaig saber que havia mort, em
vaig llegir totes les cròniques, articles,
perfils, glosses i comentaris sobre ell.
Em va quedar molt clar que si el volia
conèixer, si volia arribar a entendre’l,
havia de fer el que demanava el títol
d’un d’aquells articles que es van pu-
blicar: Llegiu-lo!, deia. Perquè és ben
veritat, tal com també sostenia Um-
berto Eco, que l’autor “el trobareu en
l’estil i no pas en l’argument de les se-
ves històries”. I així ho vaig fer. L’he
anat llegint. A les lleixes de la llibreria
de casa hi tenia llibres seus. Però me’n
vaig enamorar d’un que vaig descobrir,
gairebé com per art de màgia, El camp
de l’ombra. És un exemplar de la pri-
mera edició, març del 1995, de la no-
vel·la que li va publicar La Campana i
amb què Pairolí va debutar en la ficció,
ell que tenia aquesta habilitat planiana

d’observar i descriure amb precisió la
realitat que l’envoltava. Ell, que tinc en-
tès que era fill d’una petita família de
pagès, se m’ha fet molt present en la
figura d’un dels dos personatges cen-
trals d’aquest novel·la, l’hereu de Mas
Isern. En Joan Isern, pagès, solter, amb
estudis, amant dels llibres i de l’escrip-
tura, fa un dietari com els que magis-
tralment escrivia en Miquel Pairolí. Hi
escriu reflexions, confessions, però so-
bretot dissecciona de viu en viu cada
plec de la vida que li ha tocat viure
amb resignació però sense privar-se
de res, això sí, amb una pàtina de res-
ponsabilitat adquirida amb els anys
que tot ho cobreix. No el coneixia per-
sonalment, en Miquel Pairolí, tret d’una
trucada i d’una conversa –aquesta sí,
cara a cara– que vam tenir uns mesos
abans que morís en un acte que orga-
nitzava aquest diari. Els he de dir, però,
que un cop he descobert en Joan Isern
goso dir que ja el conec una mica més,
en Pairolí, i amb el seu permís, els con-
vido a passar les vacances llegint-lo on
sigui: a la vora del mar, dalt de la mun-
tanya o al camp de l’ombra.
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o he avançat gaire en la lectura
de l’Ulisses, però he arribat al
segon capítol en què Leopold

Bloom, que d’aquesta manera s’intro-
dueix a la novel·la, menja el ronyó de
porc que, sentint cassussa, baixa a
comprar a cal Dlugacz considerant
que el dijous no és un bon dia pels ro-
nyons de be a cal Buckley. El fet que
Bloom esmorzi un ronyó, fregit amb
mantega en una paella, és un detall cè-
lebre de la narració de Joyce. No cal
haver llegit l’Ulisses per saber-ho, com
tampoc cal haver llegit A la recerca del
temps perdut per reconèixer què vol
dir Proust quan fa que l’olor d’una
magdalena transporti el narrador a la
seva infantesa a Combray. A mi em va
passar literalment una vegada a Lis-
boa: una magdalena em va fer revenir
la casa, i tot el món, de la meva tia Vic-
toriana i els esmorzars que em prepa-
rava quan, de nena, la visitàvem a Ciu-
dad Real amb la família. Amb els ro-
nyons no tinc records, si no són d’ha-
ver-ne tastat amb fàstic sentint pudor
d’orina, cosa que Bloom celebra com
una fragància. A més de l’olor, no
m’agrada la textura dels ronyons de

N cap animal. Tanmateix, m’agraden al-
tres vísceres, sobretot els fetges. Poc
abans d’escriure aquest article, he ros-
tit un conill i m’he quedat amb el fet-
ge, però he llençat els dos ronyons.
M’ha fet cosa tocar-los, i la sensació
llefiscosa m’ha retornat quan he llegit
que, feta la compra a cal Duglacz, “la
mà acceptà la glàndula tendra i humi-
tosa i l’esmunyí en una butxaca del
costat”.

Amb el ronyó de porc fregint-se a la
paella, Leopold Bloom és requerit per
la seva dona, Molly, perquè li aclareixi
el significat d’una paraula que ha llegit
en un llibre: metempsicosi. Bloom li
diu que és un terme grec i que vol dir
la transmigració de les ànimes: “Cre-
ien que et podies convertir en animal
o arbre, posa per cas.” Pensava en els
pitagòrics quan he llegit que els Bloom
senten una olor de socarrim. L’home
és a temps d’evitar el desastre, però ha
d’escapçar la part cremada, que tira al
gat, abans de paladejar apreciativa-
ment la carn flonja i gustosa. Al punt.
Com intenten menjar-la aquells que,
cada 16 de juny, esmorzen ronyons.
Per a mi, són uns herois literaris.
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