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Deltebre Dansa serà
el que pugui ser

L’APUNT Catalunya és un dels pocs territoris d’Europa que ha po-
gut obrir les arts en viu aquesta temporada. Si s’ha po-
gut fer és per la responsabilitat dels artistes. La comunió
amb el poble (tan desitjada) haurà d’esperar. Ignorar el
risc podria trencar la confiança entre artistes i veïnat en
aquest insòlit festival. Que sigui el que pugui ser és el
màxim que es pot demanar.Jordi Bordes

El director de Deltebre Dansa, Roberto Olivan, informava
ahir que la represa del Deltebre Dansa, des d’ahir fins al
18 de juliol, serà parcial. Es reprendran els tallers per a
ballarins d’arreu del món (fins a 120 professionals ins-
crits), però s’haurà de limitar al màxim la convivència
amb el veïnat. És la decisió dràstica presa davant d’un
brot de Covid amb un centenar d’afectats al municipi.

l’observava. No semblava
afectat pel soroll ambien-
tal i les urgències. Pensava
i allò que escrivia, alesho-
res sobretot pel que fa a te-
mes relacionats amb la li-
teratura, sortia com si es-
tigués cuinat a foc lent, pe-
rò sense massa greix, amb
la matèria del seu fons cul-
tural i el temps concedit a
la reflexió.

En el seu últim escaire,
publicat el 29 de maig del
2011 posant-hi com a títol
el Teló que va abaixar-se
per sempre, va comparar
el fet d’escriure una co-
lumna periodística amb
l’elaboració d’un arròs afir-
mant que, en un cas i l’al-
tre, cadascú té una recep-
ta. La seva hauria de ser di-
visa del periodisme d’opi-
nió (i en general) que, con-
tràriament, tendeix a
ignorar-la: “sentit crític,
reflexió, memòria i una
mica de voluntat d’estil,
que vol dir escriure els
mots amb ordre i amb am-
bició de claredat.” Amb la

consciència que els tres
primers ingredients no
abundaven i segueixen
sense abundar en uns
temps que li són adversos
perquè els poders ens vo-
len dòcils, emotius i oblida-
dissos, hi afegia que la “co-
lumna ha de ser una incita-
ció al pensament i al dià-
leg, un element, humil si
voleu, perquè el lector for-
mi el seu punt de vista”.

És així que, amb els seus
escaires, escrits durant la
primera dècada del segle
XX, Miquel Pairolí va aju-
dar-nos a pensar l’actuali-
tat del món. Però, com en
els seus dietaris i essent-ho
també en certa manera
tals articles, també hi re-
flectia la seva passió per la
literatura, la música (a ve-
gades també pel cinema) i,

sobretot, una relació sen-
sual amb la naturalesa que
no era aliena a la que tras-
pua Josep Pla, un dels seus
reconeguts referents.

Nascut l’any 1955 a
Quart (Gironès), on va viu-
re pràcticament tota la vi-
da, la cultura (com en el
cas de Pla, del qual va es-
criure una geografia ínti-
ma) no va separar-lo de la
naturalesa. I a la inversa.
La sensualitat hi és en l’ex-
periència vibrant del pai-
satge i, com he dit, en la ce-
lebració de la vida amb els
seus plaers. Hi és també en
el mateix llenguatge, en
què la sobrietat no exclou
una adjectivació càlida i
imatges eròtiques fins i tot
expressant idees ben in-
tel·lectuals, com ara una
que sempre he recordat:
“Llegir Plató és com un pe-
tó als llavis dels pensa-
ment.” Vivint a pagès, te-
nint present el treball a la
terra lligat a formes de vi-
da en procés de desapari-
ció, va llegir moltíssim, re-
tornant sempre a escrip-
tors estimats com ara Gi-
useppe Tomasi di Lampe-
dusa (al qual va dedicar un
llibre preciós, El príncep i
el felí) i Giorgio Bassani.

Gèneres literaris variats
I també va escriure força.
Articles, biografies, assa-
jos, dietaris (Paisatge en
flames, Enigma i Octu-
bre), novel·les (El camp de
l’ombra, El convit, El ma-
nuscrit de Virgili, Cera) i
fins i tot una obra de tea-
tre, El retrat de Voltaire.

Tanmateix, imagino
que, a propòsit de Cesare
Pavese, va deixar escrita
una convicció íntima a
Paisatge en flames:
«M’emociona sempre lle-
gir les últimes paraules
que apuntà en un paper:
“No escriure més”. Com la
de tants escriptors, la seva
vida només tenia l’excusa
de la literatura. Ell, però,
sabia perfectament que
escriure és un pur entrete-
niment, un pur engany al
temps, una pura generosi-
tat: “He donat poesia als
homes”, però el que comp-
ta de veritat és viure, és a
dir gaudir, estimar, abru-
sar-se en els diferents focs
que el plaer, la intel·ligèn-
cia i la sensibilitat ens ofe-
reixen». ■

Pairolí tenia una
gran capacitat
de pensar el món
sense excloure
una necessària
actitud crítica

Dissabte vinent, els amics i
lectors de Miquel Pairolí
tornaran a fer la ruta lite-
rària Girona, carrers i om-
bres (19 h), durant la qual
es llegirà el text homònim
recollit en el seu dietari Oc-
tubre, seguint el mateix iti-
nerari que va fer l’autor el
vespre del 18 de març del
2009, des de la placeta
amb la font dedicada a Ver-
daguer, entre el carrer Al-
bereda i la plaça de Catalu-
nya, fins a arribar a la plaça
dels Lledoners. Aquesta
ruta pel Barri Vell de Giro-
na es va organitzar per pri-
mera vegada just un mes
després de la mort de Mi-
quel Pairolí. “Va ser molt
emotiu i molt dur, perquè
tot era molt recent i també
van venir la seva mare i la

seva germana Fina”, re-
corda Àngel Madrià, res-
ponsable de l’Editorial Ga-
varres i una de les perso-
nes que més han fet per
mantenir viu el record i el
llegat de Pairolí. A més de
Girona, carrers i ombres,
que es va fer durant cinc
anys seguits i ara es recu-
pera, sempre al juliol, Ma-
drià i altres amics de l’es-
criptor, sempre en compli-
citat amb Fina Pairolí,
també van impulsar una
altra ruta de Quart a Palol
d’Onyar, Els espais litera-
ris de Miquel Pairolí, pu-
blicada també en paper al
número 21 de la revista
Gavarres. La ruta, que re-
corre 7 km de via verda i
passa per casa de l’escrip-
tor, es porta a a terme el
diumenge posterior a les
Fires de Sant Narcís de Gi-
rona.

Miquel Pairolí va ser un
dels col·laboradors més
destacats de la revista Ga-
varres, en què va publicar
regularment articles al
llarg de nou anys, del juny
del 2002 al juny del 2011,
dins la secció Una mirada
en el paisatge. El 2012,
coincidint amb el primer
aniversari de la mort de
Pairolí i amb el desè de la
revista, Editorial Gavar-
res va reunir aquests arti-
cles en el llibre Miquel Pai-

rolí. 18 mirades, un pro-
jecte que Madrià va coor-
dinar directament amb el
mateix escriptor fins a
una setmana abans de la
seva mort. “En aquell mo-
ment, només li preocupa-
ven dues coses: el fet d’ha-
ver de marxar massa aviat
i la mare.”

Aquest va ser el primer
llibre pòstum de Pairolí. El
2016, en el cinquè aniver-
sari de la seva mort, la
Fundació Valvi i Curbet
van reunir els seus dieta-
ris en el volum La vida a la
menuda. Dietaris (1990-
2010), i El Punt Avui va
aplegar 252 dels seus arti-
cles escrits per al diari, a
L’Escaire rodó.

Aquesta setmana es fa-
ran públiques més iniciati-
ves per continuar recor-
dant un escriptor i una
persona inoblidables. ■

Dues rutes literàries per Girona i Quart i tres volums
pòstums han mantingut viu el llegat de Miquel Pairolí

Llegint-lo en els
seus escenaris
Xavier Castillón
GIRONA

La ruta ‘Girona, carrers i ombres’ que es va portar a terme un mes després de la mort de Pairolí ■ LLUÍS SERRAT

Dissabte es torna
a fer la ruta per
Girona i aviat hi
haurà noves
iniciatives per
recordar Pairolí


