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erra, foc, cel i agua són els elements naturals que
aborda Miquel Pairolí a Octubre per parlar-nos sobre el pas
del temps i els seus cicles; sobre la vida i, doncs, sobre la
mort. Amb una prosa planera, precisa i rica en llenguatge
més enllà dels termes específics com les aus, els vents o la
vegetació de qui coneix la naturalesa de la vall de Quart que
descriu, les descripcions mai no són gratuïtes per minúscul
que sigui l’objecte d’anàlisi, sinó que obeeixen a la finalitat
de reflexió existencial. Pairolí es demana constantment qui
som i per què hi som, de manera tant tàcita com explícita
al llarg d’aquesta obra magistral, d’un rigor i honestedat
argumental que només pot ser concebuda des de l’autènti-
ca humilitat. Els capítols estan marcats per les estacions,
que subratllen la idea clau de la vida com una successió de
cicles repetits i que troba el sentit en la immanència d’a-
questa repetició –el sentit de la vida és generar vida.
Malgrat l’eclecticisme temàtic que facilita el gènere del
dietari, que aquí inclou reflexions sobre arts com la música
clàssica, la pintura, l’arquitectura o la literatura –Pairolí no
s’està de criticar, quan ho troba escaient, el seu mestre Pla–,
dins l’esmentat denominador comú l’autor aconsegueix allò
que en principi sembla impensable en el dietari: crear un
món propi, talment com en les millors novel·les.
L’escriptura d’Octubre és producte de la immersió en un
món que embolcalla el propi autor, i per contagi al lector.
Brillant.

Si comparem el primer Paisatge amb flames amb el
recent Octubre, pot semblar-nos que Pairolí ara ha derivat
cap a un vitalisme que substitueix la rebel·lia de joventut.
Tanmateix, la insistència en la temàtica existencial ja ens
indica que els dos dietaris són de fet les diferents cares de
la mateixa moneda. Tant en l’un com en l’altre, l’autor no
es resigna a rendir-se davant l’absurd existencial. En el pri-
mer hi buscava un sentit, mentre que a Octubre la resigna-
ció en la maduresa, que confessa a través del capítol “Desig
de l’impossible”, ens indica una altra mena de rebel·lia,
consistent a aliar-se amb l’inevitable efímer. Per a Pairolí és
l’epicureisme la manera de dotar de sentit l’absurd, un cop
assumida l’obligada resignació existencial. Perquè admet
resignar-se quan diu en referència a Calígula, l’obra de
Camus: “tal vegada només podia ser un jove (Calígula), que
encara ignora la resignació, el que fos capaç d’alçar aquesta
obra”. I això després d’haver parlat de Calígula com “un cop
de puny fort en una època de pensament feble i optimista,
per a un públic d’obedients pagadors resignats d’hipote-
ques”. Més clar, l’aigua.
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Miquel Pairolí va néixer a Quart (El Gironès) el 1955. Octubre és el
seu tercer dietari després de Paisatge amb flames (1990) i L’enigma
(1999). Com a novel.lista ha publicat El camp de l’ombra (1995), El
convit (1998), El manuscrit de Virgili (2004) i Cera (2008). Com a dra-
maturg és autor d’El retrat de Voltaire (1997), i com a assagista ha
escrit sobre els escriptors Josep Pla i Tomasi de Lampedusa. El 2006
va aplegar articles i entrevistes de temàtica literària a Exploracions. És
columnista al diari El Punt, a la secció L’escaire.
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