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OPINIÓ

l dia que va morir, jo era a la platja ju-
gant amb el meu fill. Quan em van tru-
car del diari per donar-me la notícia, es-

tava embadalida amb els xiscles del nen vora
l’aigua. Hi havia aquell blau d’immensitat al
davant, el reflex solar centellejant-hi al da-
munt, el gust de la sal incrustada a la pell, la
mà petita i tova del meu fill agafada a la meva.
Si hagués odiat aquell matí perquè de sobte
s’hi havia estès una ombra tenebrosa, m’hau-
ria sabut perdonar la debilitat, aquesta flaque-
sa per la qual castiguem els paisatges bells per-
què contradiuen la nostra tristesa. Però no va
anar així. Vaig sentir que aquella placidesa
d’estiu acabat d’estrenar, a prop
del nen, era un regal i un con-
sol, i així no me n’ha quedat
cap ressentiment o nàusea, pot-
ser tan sols una vaga sensació
d’insomni, d’atuïment, que em
feia engrapar la sorra a punys
com per una necessitat impe-
riosa de sentir als dits una es-
calfor suplementària de terra,
aquesta terra que, tal com ha-
via llegit feia poc en un dels
seus llibres, s’ha de guanyar ca-
da dia a força de cor i múscul,
com els pagesos que llauren el
camp, plegats sobre el món en
un gest d’adoració perquè a les
profunditats hi ha enterrada la
via de comunicació amb els
morts. El mòbil va tornar a so-
nar. Era en Guillem Terribas,
consternat, impetuós, com si
aquella mort li fos una ofensa més que una
aflicció. Li vaig suplicar que no pengés, que la
seva ràbia em feia bé. La llum era prodigiosa.
El mar estava lleument arrissat. Un airet suau
feia onejar els serrells dels para-sols. Feia un
matí preciós, aquell primer dia sense en Mi-
quel Pairolí.

A la tarda, a la redacció del diari, va ser dife-
rent. La platja em semblava ja molt lluny, com
una vivència de molt temps enrere. La majoria
treballàvem amb els ulls enrogits i vidriosos.
Amb prou feines parlàvem ni gosàvem mirar-
nos. Fins i tot els que l’havien conegut poc
semblaven commocionats. Ens respectàvem el
dol els uns als altres. Se’ns veia quiets, reser-
vats, sols cadascú amb la seva pàgina. És l’úni-
ca vegada que hem estat a prop de l’estil ho-
norable i discret del mateix Pairolí. Pocs me-
sos abans, l’havia anat a entrevistar a casa seva
per a Presència arran de la publicació del que

E seria el seu últim llibre, Octubre, un dietari que
compto, i ho afirmo sense exageració ni rubor,
entre les millors lectures de la meva vida. Hi
anava amb aprensió i quasi amb por, perquè
en Pairolí sempre m’havia fet molt de respec-
te. No sé si va ser per aquell neguit de defrau-
dar-lo o que ja covava alguna infecció, que al
matí vaig llevar-me amb l’estómac regirat. Pe-
rò em va sortir a rebre a la porta, amb aquella
mirada tan franca i neta, i vaig saber que no
em caldria cap esforç per adaptar-me a la seva
altura, que ell ja havia fet el gest d’acostar-se a
la meva. Va ser una conversa llarga, agradable,
sobre el seu llibre, sobre molts altres que tots

dos havíem llegit, sobre els amics comuns, so-
bre tenir fills i sobre no tenir-ne, fins que vaig
notar que em pujava fel a la boca i em feia ro-
dar el cap. Em va proposar de sortir a fora, a
passejar prop dels aurons, pel camí del roure,
fins al riu. Me’n moria de ganes: ser amb ell al
mateix paisatge d’Octubre, ser amb ell dins el
seu llibre. No hi vam ser a temps. Vaig haver
de córrer al lavabo, incapaç de reprimir més el
vòmit. M’avergonyia la covardia del meu cos.
Podia haver estat una situació ridícula i va ser,
en canvi, airosa i humaníssima. En cap mo-
ment vaig notar-li el més lleu indici d’inco-
moditat o trasbals. «Deu ser una passa», va
dir-me, perquè ell es ressentia d’una molèstia
semblant, «aquí al costat». Fins i tot amb la se-
va malaltia va ser generós: un mal de panxa...
Al cap d’uns mesos, era a la platja i enfonsava
el puny a la sorra, una forma d’adoració sal-
vatge un matí de juliol radiant.

Un matí de juliol radiant
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«A la redac-
ció del diari
se’ns veia
quiets, re-
servats, sols
cadascú
amb la seva
pàgina. És
l’única ve-
gada que
hem estat a
prop de l’es-
til honora-
ble i discret
del mateix
Pairolí»
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