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■ Xavier Pla

Un dels millors retrats de
la vida provinciana es
troba en La novel·la de
Ferrara, de Giorgio Bas-

sani, publicat el 1980, que recull els
seus llibres sobre la burgesia jueva de
la ciutat de Ferrara uns anys abans de
l’esclat de la Segona Guerra Mundial.
És un retrat elegíac i premonitori
sobre la tragèdia que havia d’acabar
afectant tota una petita societat pro-
vinciana. L’evocació de la mediocritat
de les formes de vida d’unes famílies
determinades s’aixeca des d’una
perspectiva narrativa que fa present
el dolor pel pas del temps i la solitud
existencial davant la imminència de
la desaparició de tot un món.

A més de novel·lista i poeta, Bas-
sani és recordat per les seves respon-
sabilitats a l’editorial Feltrinelli, des
d’on va donar suport a la publicació
d’Il Gattopardo. Potser no és només
una casualitat que, precisament, Mi-
quel Pairolí (Quart, 1955) sigui un dels
lectors catalans més fidels de Lam-
pedusa, al qual va dedicar un assaig
titulat El príncep i el felí. A més d’uns
dietaris molts planians, Pairolí ha pu-
blicat també, fins ara, tres novel·les,
entre les quals destaca El manuscrit
de Virgili. La prosa de Pairolí no és
enlluernadora ni efectista. Fa sempre
la sensació de slow-cooked, d’estar
pensada per donar a la llengua una
forta densitat moral i treballada per
captar l’atenció del lector a partir
d’una pausada exigència estilística.
Tant en les seves novel·les com en el
seu articulisme polític, Pairolí escriu
per disseccionar de quina manera els
canvis polítics, revolucionaris o no,
acaben afectant les vides quotidia-
nes de la gent. I conclou que la suc-
cessió de persones i de generacions
sol amagar unes constants de poder
que confirmen que, efectivament, tot
canvia perquè res no canviï.

Realisme asfixiant i fosc
La seva última novel·la, Cera, és de
factura clàssica, d’un realisme asfixi-
ant, fosc i desconsolat, un retrat en
blanc i negre que es fonamenta en
autors com Balzac, o potser Pérez-
Galdós. Es fa inevitable recordar
JosepPla,eldeGirona,un llibredere-
cords, i també algunes pàgines
d’aquestgrandesconegutqueesdeia
José María Gironella. És una radiogra-
fia de Girona (mai explícitament iden-
tificada), des de la postguerra fins a
l’actualitat, sempre sotmesa a la vo-
racitat immobiliària. Comença amb
unes pàgines solemnes i caricatures-

L’esperit provincià

ques, un llarg i contingut moviment
cinematogràfic que descriu l’enterra-
ment del bisbe Cartanyà de Girona i
l’arribada del seu successor Jubany
l’any 1963. Els protagonistes de la
novel·la són dos germans propietaris
d’una cereria situada prop de la seu
episcopal. Amb la seva sorda rancú-
nia i els seus silencis delators, els pro-
tagonistes viuen una nova prosperi-
tat econòmica gràcies a la dictadura i
l’Església: “El franquisme els feia una
mica de repugnància –a estones,
força– però bé que s’hi havien engrei-
xat”. La metàfora de la cera és simple
però funciona perfectament. La cera
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Miquel Pairolí ens ofereix a la novel·la ‘Cera’ un retrat de Girona, sense dir-ho explícitament
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■ Amb una novel·la
de factura clàssica,
d’un realisme
asfixiant, fosc i
desconsolat, Miquel
Pairolí radiografia
la Girona de
la postguerra
i la pervivència
de l’esperit provincià
més enllà
de la successió
de generacions
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està estretament lligada a l’escriptu-
ra i a la memòria, a les traces que
totes dues deixen. A més, la cera és
dura però mal·leable, es fa i es desfà, i
s’acaba fonent.

Aliè, foraster, teatral i cruel
No hi apareix aquella Girona “peti-
ta i delicada” sinó la ciutat que, anys
després, seria qualificada de “grisa
i negra”. Una capital de província
dominada per un règim militar “aliè
i foraster, teatral i cruel” i destil·lada
amargament per les essències cle-
ricals i les seves tètriques sotanes.
Una societat benpensant de medio-
cres botiguers, testimonis desapa-
reguts d’una “videta menestral,
humil i quotidiana”. Era un acomo-
dament provincià. És la mateixa rè-
mora de l’esperit franquista que
avui encara sura, de tant en tant, en
les pàgines d’un dels dos diaris de la
ciutat i, sobretot, en la revista de la
diputació provincial.

Però el jo, enigmàtic i ombrívol,
que explica aquest llibre ¿qui és? És
el testimoni impressionat que veu
passar l’enterrament prop de la seva

mare. Però les vides dels petits per-
sonatges, i els replecs de les seves
ànimes, aquesta matèria narrativa
tan fèrtil, com les sap? El lector pot,
legítimament, preguntar-s’ho. És
una veu que s’amaga, de la qual el
lector voldria saber més coses, que
continués parlant després de la
magnífica i proustiana última pàgi-
na, quan per fi es mostra i diu que
voldria endinsar-se pels rails de la
memòria i per la “república acolli-
dora dels morts”. Si només és un
narrador intern i no omniscient, al
llibre hi flota a estones una certa
sensació d’inversemblança. No
s’acaba tampoc d’entendre que no
utilitzi l’article personal per referir-
se als personatges que coneix.

Pairolí no fa un fresc elegíac ni
nostàlgic. La seva novel·la és un re-
trat que deixa entreveure decepció,
ràbia i enuig davant la constatació
que la vida provinciana no ha desa-
paregut del present sinó que s’ha
transformat i que l’especulació ur-
banística, veritable correlat objec-
tiu de la novel·la, a les portes de l’ar-
ribada del TGV, es frega les mans.❋

Valoració

La cera està
estretament

lligada a
l’escriptura

i a la memòria

R


	avui.cat
	avui_210208 : sup_a : 12 : Pàgina 12 


