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A
Terres de llo-
guer, Antoni
Pladevall (Ta-
radell, 1961)
ens parlava
del drama
dels maso-
vers que han

de deixar les terres degut a la crisi
del camp. En la seva nova novel·la
torna a abordar la qüestió de les
relacions entre la vida rural i la ur-
bana, però aquesta vegada ho fa
a través d’una família pagesa que
transforma el seu mas en un es-
tabliment turístic d’aquests amb
encant, ànecs i vedells. La papa-
llona negra, premi Carlemany de
Novel·la, és pur estil Pladevall i
ens arriba de la mà de Columna.
No hi falta l’animalitat, l’amor pels
detalls, un vocabulari acolorit i,
aquest cop, un sexe ben explícit.

Altre cop ens parla de la trans-
formació que ha patit la vida
al camp. Quines diferències

“Tots
portem
elpassat
pagès
asobre”

❚Entrevista

Text:Ada Castells Foto:Miquel Anglarill

AntoniPladevallEscriptor

ens trobarem respecte a Ter-
res de lloguer?
He volgut continuar el relat de les
transformacions de la pagesia
que ja vaig iniciar. Però, si a l’altra
tractava del drama dels maso-
vers, que són els més vulnerables
de la pagesia, aquí ho abordo des
del punt de vista dels propietaris,
que poden plantar cara a la crisi
recorrent a una estratègia de su-
pervivència econòmica, com és el
turisme rural. Aquesta és la fór-
mula més estesa que s’ha impo-
sat darrerament al costat de la
restauració, les cases de colònies,
l’hoteleria i, fins i tot, convertir
tota una finca en un camp de golf.

Aquest cop, però, ha canviat
de paisatge. Per què?
Sí, en l’anterior novel·la era la
plana amb cereals i aquí és un
paisatge de mitja muntanya, amb
pastures i prats. El motiu és que
el capítol detonant de la novel·la
parteix d’un episodi real que vaig

seguir a través d’El 9 Nou. Un
pagès de Vilallonga de Ter estava
disgustat perquè li havien sacrifi-
cat quatre vedells que havien
perdut els cròtals de les orelles.
Com que no estaven identificats,
per la normativa, els van eliminar
i no li van servir ni per fer farina.

Hi ha una voluntat reivindica-
tiva en la seva novel·la?
Com a rerefons m’interessa des-
tacar la importància d’aquest
món, que està en una crisi pro-
funda i que representa un siste-
ma de vida del qual tots proce-
dim. Tots portem aquest passat
pagès a sobre. Sovint, el que
veiem, és un cert acorralament
d’aquest món amb un esperit co-
lonialista, invasiu. Hi veiem acti-
tuds prepotents i ignorants. Fins
i tot la gent que és cridada per
aquesta oferta turística sovint dis-
fruta d’aquest entorn sense com-
prendre la història d’esforç, sacri-
fici i renúncia que ha suposat.

Ens pot posar exemples
d’aquestaarrogànciaurbanita?
Els xicots que van amb quads so-
rollosos que circulen sense pen-
sar que espanten els animals que
pasturen i malmeten els camins
que després no seran ells qui ar-
reglaran. Darrerament han sortit
a la premsa casos esperpèntics,
com el de Llanàs, a la Vall de
Camprodon, que és de riure. Tres
segons residents han demanat a
un pagès que precinti les esque-
lles de les eugues perquè els des-
perten a deshora. Cada cop el
pagès ha de superar més obsta-
cles per poder continuar el que
ha fet tota la vida.

Quina és la seva actual relació
amb tot aquest món?
Jo també sóc un cas dels que
vam néixer en una masoveria i
vam acabar en el sector serveis.
Visc a Taradell i faig classes de
grec i llatí en un institut. Jo em
vaig criar al camp i ara l’única
vinculació que hi mantinc és que
tinc amics pagesos d’aquell
temps. Per imperatiu biogràfic
he d’escriure de tot això. Acabem
escrivint d’allò que coneixem,
com Faulkner, que es dedicava a
retratar l’Amèrica profunda.

En el camp es viuen molts dra-
mes degut als canvis dels mo-
dels de vida, però en la seva
novel·la tampoc no ho passen
tan malament els qui tranfor-
men l’explotació ramadera en
casa d’hostes.
No, un cop superat l’escull de
l’avi, la família no s’acovardeix
davant el repte de la reconversió.
Els avis no haurien pogut afron-
tar un canvi tan important. Hi ha
qui ho ha viscut com una renún-
cia molt dolorosa.

A La papallona negra, però, el
dolor ens el trobem a causa
d’una història d’amor.
Sí, per mi és l’eix important de la
novel·la. Els protagonistes són
una parella formada per perso-
nes de medis culturals diferents
per poder fer èmfasi sobre la difí-
cil relació entre camp i ciutat,
sense voler fer judicis de valor i
dir qui és el bo i qui el dolent.

De tota manera, la víctima és
el personatge que prové del
camp. No deu ser casualitat.
No, això em val com a metàfora
d’aquest esfondrament d’un sis-
tema de vida que havia persistit
durant moltes generacions.

La gelosia és un dels desllori-
gadors de la relació entre els
protagonistes.
Sí, és la que confereix conflicte a
la història. Hi apareix de manera
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tractades, però els detalls les fan
més versemblants, són els pun-
tals de la versemblança. Els de-
talls són capitals perquè són els
que poden donar un color o un
altre a la història.

Un altre aspecte que treballa
molt és el del vocabulari.
Sí. En darrera instància el que
compta en literatura és la
forma, l’estil, una manera de dir,
en la línia del que defensava
Flaubert. A mi m’interessa la re-
creació d’aquesta llengua viva
que encara es pot sentir a mol-
tes bandes del país. Rica, sono-
ra, acolorida, que no surt ni als
millors diccionaris perquè és
oral, fluïda i viva. De tota mane-
ra, per no enfarfegar la lectura,
intento fer-ho de manera elabo-
rada. La meva intenció no és fer
una obra arqueològica. Aques-
ta llengua encara existeix i jo in-
tento que funcioni com un arte-
facte literari.

Pateix per l’empobriment de
la llengua?
No em conformo amb la llengua
que de vegades sentim als mit-
jans. Ha estat una ocasió mala-
guanyada. En lloc d’aprofitar-ho
per enriquir la llengua, hi ha un
acontentament a la baixa. Defen-
so una certa puresa i genuïnitat.
Jo vinc del vers i la poesia m’ha
servit com un obrador de la llen-
gua perquè et permet un contac-
te molt íntim amb les paraules.
Cadascuna ha de tenir valor per
si mateixa. Quan fas el pas a la
narrativa, hi ha una exigència lin-
güística que es manté. De fet, es
tracta d’una relació amorosa: tots
els que escrivim som uns enamo-
rats de la llengua. Aquesta és la
condició sine qua non per dedi-
car-se a escriure.

Per què utilitza frases en cur-
siva enmig del text?
En el text hi ha uns incisos que
fan de paratext i on intento explo-
tar una mica més l’oralitat perquè
són reflexions, parlaments, apor-
tacions de vox populi.

Sí, Saramago també ho fa i els
posa a la brava.
Ho fa? No l’he llegit. El tinc pen-
dent.

Quins contemporanis li inte-
ressen?
Paul Auster, pel tractament de
l’atzar i, de vegades, de la fatali-
tat. Això m’interessa molt perquè
en les meves novel·les també hi
ha molta fatalitat. L’arrossego
des de la lectura dels clàssics
grecs, on el fatum té molt de pes.
També m’agrada Miquel Àngel
Riera, que malauradament va
morir, pel seu capteniment arte-
sà de la literatura. Tenia la con-
cepció que sempre calia rescriu-
re una obra que havies donat per
acabada. També m’aprecio molt
l’obra de Jesús Moncada pel to
d’antiepopeia, per haver fet lite-
ratura d’un món que ha desapa-
regut; i, per proximitat lingüísti-
ca, m’interessa Emili Teixidor, a
qui sempre he admirat.

A vostè la frase llarga no li fa
por. N’he arribat a comptar
una de tretze línies!
Sí, m’agrada i em tempta el repte
de la subordinació. Ja sé que és
arriscat perquè hi ha el perill
d’acabar fent un cabdell inintel·li-
gible, però espero que el lector
pugui agrair aquesta aparent in-
continència verbal. És un remolí
que pot fer més evident l’atmos-
fera concreta. Em va bé per crear
el neguiteig i la sensació d’ira. In-
tento que la dicció narrativa sigui
en si mateixa una explicació de
vivència.❋

“Busco
una llen-
gua rica,
sonora
i acolo-
rida”

fatídica, fent un joc entre les dues
aventures que s’estableixen a
Can Montalà, l’amorosa i l’econò-
mica. Mentre l’economia creix,
l’amor decau de manera fatal fins
a la ruïna emocional de l’hereu.

Lahistòriad’amorentreelsdos
joves ens ofereix bones dosis
d’erotisme explícit. Per què?
En lesmevesnovel·les sempren’hi
ha hagut. En la primera ja hi va
haver un episodi de zoofília. Però
l’erotisme hi era suggerit i prou.
Aquí he fet una opció diferent: la
descripció més explícita i més mi-
nuciosa de les escenes de sexe per
veure fins a quin punt podia con-
cretar una escena d’aquest tipus
amb més detallisme.

De fet, de detallisme, tot el lli-
bre en va ple.
L’empremta que ens queda de la
literatura es troba en els detalls.
Les històries sempre han estat ja
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