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“Fins i tot qui menysprea el món rural 
és un pagès que ignora el seu passat”

Després de Tot és possible 
(2011), una novel·la so-
bre la primera onada de 
consultes sobiranistes, el 

13 de desembre del 2010, Antoni 
Pladevall (1961) torna al leitmotiv 
de la vida de pagès. Ho fa amb El 
dia que vaig fer vuit anys (Columna, 
Premi Prudenci Bertrana), un aplec 
de records, estampes i galeria de 
personatges del món de pagès, una 
obra íntima lligada al Mont-rodon 
on va néixer, un veral que pertany a 
Taradell (Osona).

—Com és que a aquest llibre li 
ha volgut donar una forma més 
realista?

—Aquesta obra reconnecta amb 
els meus inicis poètics. Un embrió 
directe d’aquesta obra és un petit 
volum de proses poètiques, el Qua-
dern de Can Garbells. Eren estampes 
amb voluntat poètica, però situades 
en l’etapa universitària. I ara aquest 
llibre és l’explotació d’aquesta ma-
teixa fórmula traslladada a la prosa i en el sac de la infante-
sa, en el període que va dels 8 als 15 anys. Em torno a servir 
del meu món, del món de pagès. Ara situo aquesta obra en el 
mas de la família paterna, la Caseta del Puig, a Mont-rodon, 
on vaig viure el meu primer quart de segle clavat. Un mas que, 
quan van abandonar-lo, els nous amos van arrasar-lo.

—Per tant, la idea de reconstrucció encara és més gran?
—És que va desaparèixer físicament. Em van arrasar les 

parets del mas o els espais on jo havia estat feliç jugant 
amb els meus germans. Ara faig aquest tempteig de llibre 
de memòries però jo en dic novel·lades. La matèria primera 
són les vivències en l’entorn familiar, veïnal... Però alhora, a 
vegades reblo, tanco els capítols valent-me dels recursos que 
ens dóna la novel·lística.

—El record és objecte d’una reconstrucció quirúrgica...
—Ha estat un procés de memòria amb una voluntat comple-

ta. Són records que sempre m’han acompanyat i responen a 
vivències que en el seu moment em van resultar molt impac-
tants. Em van quedar gravades amb foc a la memòria infantil. 
Segurament és una època en què no teníem tants inputs. Ob-
servàvem molt i miràvem el que feien els pares i els avis i tot 
era més lent. El detonant de l’obra és la transcripció d’aquest 
primer record llarg que vaig tenir, el 31 de juliol de l’any 69, 

quan l’avi Ton va tenir la pensada de 
pesar-me a la mateixa bàscula que 
servia per pesar els sacs de patates 
i de blat. Va ser una facècia molt 
xocant. Jo no recordava haver pesat 
mai ni haver fet mai anys. De cop, 
vaig tenir edat i pes, com si hagués 
començat a viure en aquell moment. 
Vaig fer com una mena d’ingrés sob-
tat a la vida conscient. 

—És el més autobiogràfic i sincer 
dels seus llibres?

—Diria que sí. Ben mirat, les novel-
les anteriors potser han estat com 
una mena de maniobra de distracció, 
perquè en aquelles novel·les ja hi ha 
tot aquest món. El que passa és que 
l’explicava una mica amagat, darrere 
les màscares dels personatges i la 
tercera veu narrativa, que sempre fa 
una mica de paret. És una obra una 
mica més descarnada, perquè ja no 
m’amago. 

—Li molesta que la mirada neoru-
ral converteixi el món de pagès en 
un conte de fades?

—És que som pagesos encara, el que passa és que hem 
girat l’esquena a aquest món. Fins i tot el que menysprea el 
món rural és un pagès que ignora sovint el seu passat. Jo 
tracto tothom de pagès. Jo faig aquesta reivindicació, però 
el que s’imposa de vegades és aquesta mirada ideal. Cal 
reivindicar l’absoluta necessitat de l’existència dels nostres 
pagesos i explicar que havia estat, fins no fa gaire, un model 
de vida molt dur. 

—Literàriament també es viu d’esquena al món de pagès?
—Ha estat un món pràcticament oblidat pels escriptors en 

les últimes dècades. Però fa deu, quinze, vint anys, sobretot a 
partir de Pedra de tartera, de Maria Barbal, que és una de les 
joies de la narrativa dels últims anys, ha emergit. Han emergit 
una sèrie d’autors que, cadascú des de la seva latitud, hem 
situat les obres que ens ha vingut de gust d’escriure en el 
propi entorn, en l’entorn rural. I ho hem fet d’una manera 
desacomplexada, fins i tot amb un cert orgull. Això ens ha 
permès recrear la llengua rica, sonora i acolorida que és prò-
pia de la nostra pagesia. Són usuaris d’un català de luxe, de 
manera que la seva desaparició gradual també suposa una 
pèrdua d’una massa de parlants de luxe. 

Anna Ballbona

Pladevall, a tocar del pla de les Albes de Mont-rodon.
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