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A nivell temàtic, l’últim premi 
Prudenci Bertrana se situa 
als antípodes de l’anterior 

obra guanyadora. Si en el cas de  Fa-
ré tot el que tu vulguis Iolanda Bata-
llé explicava l’exploració dels desit-
jos sexuals més foscos d’una dona 
de mitjana edat, Antoni Pladevall 
s’ha plantejat, al seu últim llibre, un 
exercici invers: recuperar el nen 
que va ser dels 8 als 15 anys. “Són re-
cords del que jo anomeno el meu 
viure petit –diu l’escriptor, que ha 
fet el pas de canviar la tercera per-
sona de novel·les com Terres de llo-
guer (2006) i La papallona negra 
(2008) per la primera–. He deixat 
d’amagar-me rere les màscares dels 
personatges, tot i que abans tampoc 
m’allunyava tant del que havia vis-
cut o sentit a prop meu”. 

El dia que vaig fer vuit anys re-
construeix, a partir d’una trentena 
“d’estampes”, les vivències “viva-

ment incrustades” d’una d’infante-
sa passada al mas familiar dels afo-
res de Taradell. “Tota obra és un di-
àleg agredolç entre l’home adult i el 
nen que va ser –recorda Pladevall–. 
Aquí he fet un exercici de sinceritat 
lingüística, conreant una llengua 
viva i sonora en la mesura que he 
pogut. M’adono que per culpa de la 
crisi desapareix la gent del camp, 
que són uns parlants de luxe. Són 
contenidors de paraules fossilitza-
des, te les despatxen amb una natu-
ralitat que meravella”. L’expressi-
vitat de l’avi Ton, l’Eduard del Puig 
i la Pepeta dels Ous brilla en un en-a
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● Entrevista a Valentí 
Puig: publica la novel·la 
‘La vida és estranya’  
● ‘El impostor’, la nova 
novel·la de Javier Cercas 

llegim

Explorar-se a fons
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● El Sis d’Octubre torna a 
estar d’actualitat editorial 
● ‘Ens veurem allà dalt’, 
de Pierre Lemaitre, premi 
Goncourt 2013 

Tornar a  
veure les coses 
per primera 
vegada

torn en què la por, la vergonya i la 
felicitat s’expliquen sense fer servir 
un to elegíac, encara que reconstru-
eixin un món perdut: “Són escenes 
que tots hem viscut per primera ve-
gada. Tot ens desconcerta quan 
s’experimenta per primer cop. 
L’obra m’ha servit per recuperar el 
nen. M’he tornat a sentir nen, pot-
ser queda ridícul o frívol dir-ho, i de 
vegades m’he hagut de contenir 
perquè alguna escena em feia mal, 
perquè mai no m’havia atrevit a ex-
plicar en paraules aquelles situaci-
ons que havia viscut amb un cert 
dramatisme”.✒

DAVID BORRAT

Una de les virtuts de la trilo-
gia de novel·les de Toni Hill 
protagonitzades per l’ins-

pector Héctor Salgado és l’observa-
ció de l’entorn barceloní més re-
cent. “Quan em plantejo una no-
vel·la, el tema de fons ha de tenir 
sentit sobretot per a mi”, comen-
ta. Si amb L’estiu de les joguines 
mortes (2011) va furgar en les rela-
cions familiars i a Els bons suïcides 
(2012) es fixava en el context soci-

olaboral –investigant l’empresa de 
cosmètics on treballava la vícti-
ma–, Els amants d’Hiroshima 
(2014) s’ocupa de l’amor, l’amistat 
i el fracàs sentimental.  

La trama de la novel·la està situ-
ada al maig del 2011, un moment en 
què el moviment social dels indig-
nats va ocupar diverses places pú-
bliques a tot el món, entre les quals 
hi va haver la plaça Catalunya de 
Barcelona. “La primera novel·la 
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transcorria l’estiu del 2010. En 
menys d’un any, la degeneració eco-
nòmica i social que mostro en 
aquesta novel·la és molt gran –ad-
met–. I encara hauria pogut ser-ho 
més si l’acció hagués tingut lloc un o 
dos anys després. La crisi ens va 
caure a sobre com una bomba. El 
2011 encara es parlava de brots verds 
de l’economia, i encara no havia co-
mençat l’onada de suïcidis causats 
pels desallotjaments. Llavors, la 
gent va deixar de creure’s el que els 
deien i va sortir al carrer”. En aquest 
escenari l’inspector Salgado ha d’in-
vestigar l’assassinat de dues perso-
nes a prop de l’aeroport del Prat. 
Són el Daniel i la Cristina, una pare-
lla jove que havia desaparegut set 
anys abans sense deixar cap rastre. 
Paral·lelament, Salgado ha de con-
tinuar estirant el fil narratiu que ar-
rencava al primer llibre, la desapa-
rició de la seva exdona, la Ruth.  

“El que a mi m’agrada és parlar de 
gent normal, de famílies, i de com 
els afecta un crim –explica Hill–. El 
mal psicopàtic, d’algú que tortura 
les víctimes, no em genera cap pla-
er. A mi m’interessa explicar el mal 
assumit. La crisi és un context fèrtil 
per al drama. El thriller, en canvi, el 
vivim cada dia”.✒

XAVIER BERTRAL

La crisi, un context fèrtil per al drama


