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osep Pla sabia que era al seu país
quan, en dir “bon dia”, li respo-
nien “bon dia”. El meu diari és
aquell que quan es mor un gran es-

criptor del país, n’informa i el recorda
amb generositat —aquest, vaja—. Di-
vendres vaig llegir, en aquestes pàgines,
que l’amic Joan Ventura lamentava
“l’escassa repercussió que la mort d’en
Pairolí havia tingut als mitjans de Bar-
celona”. Sí, Joan, és així de trist (sort en
tenim d’El Punt i de l’Avui!). Miquel Pai-
rolí és un escriptor d’obra no gaire ex-
tensa, però molt valuosa. No tinc cap
mena de dubte que molts dels que avui
el desconeixen, demà en cantaran, ad-
mirats, les excel·lències. Ara bé, per ar-
ribar a això, senyors editors, caldria re-
editar la majoria dels seus títols, perquè
adquireixin una segona vida.

AQUELL MATEIX DIA, JO FEIA un cafè al Ca-
sino de Vilafranca, i un bon amic —pa-
gès de Puigdàlber—, a qui uns mesos
enrere havia regalat Octubre, em feia
veure, tot lamentant la pèrdua de la
persona, com de precises i emocionants

J eren aquelles pàgines, que malaurada-
ment s’han convertit en el testament
literari de l’autor. La mort d’en Miquel
em fa tornar als seus llibres. Obro el pri-
mer dietari, Paisatge amb flames (de
1990): hi retrobo aquell sentit de la vida
una mica retirada que tant agradava
a l’escriptor, que estructura l’obra
en quatre parts, les que corresponen
al cicle de les estacions.

“VIURE ÉS CAMINAR lentament cap a la
destrucció”. És la frase final d’un breu
text de la part de l’estiu, que ha comen-
çat explicant la caiguda d’una pruna
madura: “Allò que fou flor en la frèvola
ingenuïtat primaveral, allò que havia
esdevingut a l’estiu una massa carnosa,
forta i aspra com el múscul adolescent,
aquell fruit dolç, aquós i flonjo de
juliol acaba de morir”. En un altre text,
també estival, brevíssim, molt del gust
pairolià per la nota sensual, es remarca
el contrast violent que es dóna entre
la imatge d’una noia vestida amb mini-
faldilla que es menja un gelat, d’una
banda, i el que diu aquesta jove, de l’al-

tra. Diu això, la noia: “Tots som con-
demnats a mort, ignorants del dia que
s’acomplirà la sentència”.

EN LA LITERATURA DE PAIROLÍ no hi ha po-
sa, sinó pòsit, si se’m permet el joc de
paraules. Ni hi ha concessions a cap ra-
biós corrent de la modernitat última
(més aviat censurava les avantguardes
estètiques i, no cal dir-ho, la literatura
que només pretén espaterrar el burgès i
el no burgès). A l’escèptic i estoic Pairo-
lí, ningú no li donava bou per bèstia
grossa. Per a ell, “la literatura és compa-
nya de la vida”. Ho escriu en un dels tex-
tos de L’enigma, el seu segon dietari
(1999), un text que dedica a la relectu-
ra: “És la nostra vida que repassem tam-
bé, penjada com una teranyina entre les
línies del text”. Rellegint, ara, els seus

dietaris, repassem tam-
bé (i tant!) la nostra vi-
da. Passa, sobretot,
amb els autors amb
majúscules.

VAIG SABER QUE ESTAVA
molt malalt fa només
tres setmanes, un dia
que la Judit Pujadó i en
Xevi Cortadellas van
venir a Vilafranca a
presentar Tombes i lle-
tres. Quan m’ho van
dir, travessàvem la pla-
ça del Gas (des de lla-
vors, inconscientment,
esquivo sempre aquesta
ruta). L’havia entrevis-
tat vuit mesos enrere
pel seu tercer dietari,
Octubre, magnífic, que
aplega totes les virtuts
de la seva literatura (un
altre dia parlarem de les
seves novel·les, que ad-
miro molt: sobretot El

manuscrit de Virgili i, encara més, Ce-
ra). A la coberta, hi ha un rellotge de
paret —un dels dos que feia servir d’ha-
bitud a casa seva—, perquè el temps
és un dels temes principals de la seva
obra: tot el que escriu Pairolí ens fa
sentir el temps, la condició escàpola de
les hores. En aquest dietari, disserta so-
bre les eines del camp, la música, els
amics, els animals, sobre alguns clàs-
sics... És un llibre que cal llegir, ple de
contenció i de saviesa: “Acceptem-ho.
Aquest és el gran repte, la mesura d’una
maduresa que no assolirem fins que no
gosem prescindir d’il·lusions de vida
eterna i acceptar que el nostre futur és
el no-res”. Espero que el futur dels
seus llibres sigui el reconeixement
autèntic que mereixen. Una glòria
feta, almenys, a la mesura del país.

La teranyina
entre les línies
del text

SOBRE ELS TRES DIETARIS
D’EN MIQUEL PAIROLÍ

JORDI SÀBAT

PeriodistaJordi Llavina

A punt de tramitar-se al
Congrés dels Diputats es-
panyol la llei reguladora
dels drets de la persona
davant el procés final de
la vida, els bisbes procla-
men la seva oposició i fins

i tot proposen la desobe-
diència civil. No els agra-
da perquè, al seu parer,
condueix a la legalització
de l’eutanàsia, la qual re-
butgen frontalment sen-
se fer diferència entre
l’activa o la passiva. Si al-
gun tipus d’eutanàsia es
refusa majoritàriament
és l’activa, mentre que,
per contra, també per
majoria s’està a favor de
la considerada passiva.
Però la Conferència Epi-
scopal Espanyola ignora

aquesta voluntat general
i condemna que, per tal
d’evitar patiments inú-
tils, s’apliqui una sedació
o no s’allargui la vida per
mitjans artificials.

Es veu que la pietat
cristiana no té cabuda en
els moribunds, abocats a
patir fins al darrer ins-
tant. Amb tot, l’exercici
mèdic, als hospitals o a
casa, fa temps que es re-
geix per criteris de pietat,
cristiana o no. Alleujar el
sofriment amb calmants,

malgrat que escurcin la
vida, o renunciar a l’ali-
mentació artificial ja són
pràctiques acceptades.

Per altra banda, als
bisbes els alarma que
aquest projecte de llei no
admeti l’objecció de cons-
ciència per part dels pro-
fessionals de la medicina.
Creuen que quedarien re-
duïts a executors de la vo-
luntat del malalt o la seva
família. És clar que, ¿qui
és el subjecte de dret, el
pacient o el metge?

Enmig de tal discussió,
vet aquí que Catalunya ja
disposa, des de fa deu
anys, d’un document de
voluntats anticipades
que permet a les perso-
nes determinar què volen
i què rebutgen per quan
els arribi l’hora final. Deu
ser un document tan as-
senyat que no ha aixecat
cap mena de polèmica.
Milers de catalans l’han
signat, els metges de
capçalera poden tenir-ne
coneixement i els ordina-

dors del Servei Català
de la Salut tenir-ne cons-
tància. Sense soroll, amb
el convenciment que l’eu-
tanàsia passiva, que és
la que s’admet al docu-
ment, constitueix un
dret inqüestionable.

Una vegada més,
Catalunya va a davant,
i les polèmiques espanyo-
les no haurien d’interfe-
rir en la voluntat del
país. Que ens deixin
en pau, tant per viure
com per morir.

Eutanàsia a Catalunya o Espanya
Eulàlia
Solé
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Sociòloga i
escriptora


