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C
om el lector se-
gurament recor-
darà, les dues úl-
times edicions
del premi Pin i

Soler –que es fa públic cada
desembre en el marc dels
premis Ciutat de Tarrago-
na– no havien tingut gua-
nyador. A diferència del que
va passar el 2004, el primer
any d’aquest bienni fosc –el
2003– el veredicte negatiu
no va ser motivat per raons
literàries, ben al contrari, ja
que el jurat havia apostat
de manera entusiasta per
Les veus del Pamano, de
Jaume Cabré, sinó pel que,
per abreujar, podríem de-
nominar defectes de forma
a l’hora d’interpretar les
bases de la convocatòria.

Superat aquest parènte-
si, el desembre passat el
premi Pin i Soler va tornar
a tenir un guanyador: An-
toni Pladevall, amb una
novel·la, Terres de lloguer,
que no em fa res de vatici-
nar que serà una de les més
destacades del present any.
Cosa que, si l’ajuntem al fet
que el llibre de Jaume
Cabré va ser guardonat
amb el Premi de la Crítica
Catalana al millor llibre pu-
blicat el 2004, demostra
que el Pin i Soler és un cer-
tamen que val la pena se-
guir amb atenció.

El món de pagès. Doctor en
filologia clàssica i professor
de grec i de llatí, Antoni Pla-
devall i Arumí (Taradell,
1961) no és pas un debu-
tant en el món de les lletres,
ja que ha publicat poesia,
estudis sobre literatura i
historiografia, prosa breu,
un dietari i dues novel·les
anteriors a aquesta: La lliça
bruta (2001) i Massey Fer-
guson 35 (2003), totes
dues a l’editorial Galerada,
de Cabrera de Mar.

A Terres de lloguer Pla-
devall ens parla del mateix
món que descriuen les

Crítica

Crònica d’un final
Antoni Pladevall es va endur l’última edició del premi Ciutat de Tarragona
amb l’obra ‘Terres de lloguer’ ● Com en les seves dues novel·les anteriors, la
trama està ambientada en el món de la pagesia catalana ● Joan Josep Isern

Pladevall pren
partit a favor
dels pagesos,
marginats
socialment

el procés de decadència en
dos personatges, en Vicenç
de Monells i en Josep de la
Teuleria. L’un, que després
de veure com tots els seus
anaven morint fins a que-
dar-se sol al mas i menar-hi
una vida gairebé salvatge
acaba reclòs en una resi-
dència d’avis. L’altre, que
obligat a jubilar-se abans
d’hora i a viure en un pis,
entra en una davallada de-
pressiva que l’aboca a l’alco-
hol i a un intent de suïcidi.

Prosa eficaç i emotiva. Plade-
vall descriu aquestes situa-
cions dramàtiques amb una
llengua elaborada i enriqui-
da amb formes locals de
gran eficàcia expressiva. És
tot un plaer llegir aquesta
prosa emotiva però gens
carrinclona que ens apropa
a un món que potser ens ha
arribat massa vegades de-
format a través de la carica-

seves dues anteriors
novel·les: la vida de pagès
que ell, per raons biogràfi-
ques, coneix de ben a prop.
Més concretament, en
aquest darrer llibre ens
parla dels masovers, un
ofici –una manera de viure,
vaja– que es troba en fran-
ca decadència a causa de
les transformacions que el
món rural ha experimentat
en els darrers trenta anys.

El turisme rural, la moda
dels camps de golf, la ra-
maderia intensiva, la fugi-

da dels més joves cap a la
ciutat... tot plegat configu-
ra un panorama pessimis-
ta en què predomina el des-
arrelament forçós del
pagès desnonat de les ter-
res que havia cuidat durant
tota la seva vida. No és úni-
cament un canvi d’ofici: és
l’arrabassament d’una ma-
nera de ser i d’existir. Da-
vant d’aquesta situació, a
Terres de lloguer Antoni
Pladevall pren partit a
favor dels pagesos, una
gent abocada a la margina-
litat social i a la mera su-
pervivència.

Un mosaic narratiu. A partir
d’una estructura fragmen-
tada en què cada capítol té
autonomia pròpia i sal-
tant-se la cronologia cap
endavant i cap endarrere,
Pladevall construeix un
magnífic mosaic narratiu
al voltant de dues famílies

de masovers en una zona
geogràfica poc definida
però que, en tot cas, no és
gaire lluny del Berguedà o
d’Osona.

L’acció de la novel·la
abasta un període que co-
mença en els primers anys
60, quan encara la masove-
ria era una realitat viva i
potent, i s’acaba a finals
dels 90, quan (com tantes
altres coses de pagès) pràc-
ticament desapareix. Un
parèntesi de tres o quatre
dècades, doncs, que conei-
xem a través de dues famí-
lies: la de la Teuleria, amb
l’avi Quirze i el seu fill
Josep al capdavant, i la del
Molí d’en Sorribes –traslla-
dada després a Monells per
mor de les inundacions del
riu– al capdavant de la qual
hi ha l’avi Genís i els seus
dos fills Ramon i Vicenç.

Dintre d’aquests nuclis
familiars l’autor condensa

Antoni Pladevall va guanyar l’última edició del premi Pin i Soler de Tarragona amb la novel·la ‘Terres de lloguer’. JORDI GARCIA

tura. Ja he dit abans que
Terres de lloguer s’estruc-
tura en capítols indepen-
dents que configuren un
retrat global de gran vola-
da. N’hi ha alguns, però,
que no em resisteixo a des-
tacar. Per exemple el novè,
que descriu el viatge de
cada any de l’avi Genís a
Barcelona per passar
comptes amb l’amo; l’onzè,
en què Vicenç descobreix
les relacions furtives entre
en Fèlix venedor i la vídua
Dolors, i el capítol que
tanca el llibre, en què en
Lluís, el fill d’en Josep de la
Teuleria, consuma la seva
venjança contra el progrés
que ha acabat marginant el
seu pare en una escena
d’aquelles que es recorden
durant molt de temps i que
no deixen indiferent cap
lector. Un gran llibre, cre-
guin-me, aquestes Terres
de lloguer...


