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Rafael Vall-
bona és un
home em-
prenedor,
desbordant
de curiositat
i amant d’es-
criure (ho fa
amb una
Montblanc) i,
no ens n’obli-
dem, d’anar
en bicicleta
(en té quatre
de primera
qualitat, fins
i tot una
Brompton).
Amb aques-
tes dades ja
veiem que
sap cuidar-
se. Ens en
dóna algunes
pistes en
aquest recull
de contes de
títol optimis-
ta ‘L’encant
de fer 50
anys’
(Edicions 62)

R.V. He volgut posar sobre el
paper la idea que els 50 són la mei-
tat de la vida activa d’una persona.
Els 25 és una edat per trencar la
closca de l’ou i, dels 25 als 50, has
estat pujant. Als 50 tinc la sensació
que has arribat al Turmalet i amb
això no vull dir que comenci la de-
cadència sinó la bona vida. La bai-
xada significa que abans has pujat i
ara ja pots baixar, cosa que és di-
vertidíssima, i començar a gaudir
del que has fet. És una edat per
desempallegar-te de molts prejudi-
cis estúpids i de moltes tonteries.
Això sí, has de canviar l’orientació
de les ambicions.

A.C. En alguns contes del llibre
retrates fins a quin punt poden arri-
bar a ser patètics els qui no ho fan.

R.V. No pots obsedir-te per fer
una cosa que encara no has fet. Si
no l’has feta, no passa res, i sobre-
tot has de perdre la por a envellir.
La nostra societat té un pànic horri-
ble a l’envelliment. Què punyetes!
No cal maquillar-ho estúpidament i
passar-se el dia a la Clínica Planas
omplint-te de Botox. L’altre dia vaig
veure la Bárbara Rey per la tele i
vaig flipar. S’havia estirat d’una ma-
nera exagerada.

A.C. La teva reflexió no és només
per als que ja han arribat al cim dels
50 sinó que avisa que abans has
hagut de fer l’esforç de la pujada i
no anar per la vida quedant-te sem-
pre de passeig per la línia de la
costa.

R.V. La vida te l’has de construir i
això vol dir esforç i tenir moltes cai-
gudes i a poc a poc anar-te sentint
més fràgil, però tot això són les re-
gles del joc. Si fas coses, et passen
coses. Si no fas mai res, no et tren-
ques el braç.

A.C. Però vigilem: arran de la nos-
tra conversa que ningú no es pensi
que has fet un llibre d’autoajuda.

R.V. No, odio els impostors. L’au-
toajuda és la forma espiritual del
pensament dèbil. L’altre dia el Tor-
ralba deia que la gent torna a espi-
ritualitzar-se. Esclar! I és que la
gent no té feina.

A.C. I per fer totes aquestes re-
flexions, has triat la via de la ficció.
Per què?
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R.V. M’interessava crear un seguit
de situacions versemblants i creï-
bles. Pot haver-hi coses del passat
que són certes o situacions i punts
de vista d’amics i coneguts per anar
construint un argument amb
aquest toc de versemblança i que
cadascú es vegi retratat on li toqui.
Tinc un amic escultor de seixanta i
pico d’anys que és un interiorista
brutal i deu ser el millor amant del
món perquè sempre té bones nòvi-
es, però amb 64 encara no sap què
vol ser quan sigui gran.

A.C. ¿Creus que és un llibre ge-
neracional o en tots els temps els
qui en fan 50 ho viuen igual?

R.V. No crec que sigui generacio-
nal, però sí que l’època et marca.
Venim d’una època de bonança por-
nogràfica, però jo del que parlo és
d’un punt d’inflexió en què et dius:
ara ja sóc prou gran per veure que
ja no faré tal cosa. L’edat no és en
absolut garantia de res, ni tan sols
d’haver viscut més perquè hi ha
gent que passa per la vida pedalant
davant del mar, sense saber que to-
quen sempre unes quantes pataca-
des i uns quants daltabaixos, si no
ets com una sèpia congelada de La
Sirena, que no sé si és bona, però

l’evito. Això ho noto en llibres d’au-
tors contemporanis meus, no ne-
cessàriament catalans, molt ben es-
crits, tècnicament impressionants,
però buits. Els fots cap per avall i no
cau res. Prefereixo llibres no tan
perfectes, però que diguin coses.

A.C. Com ara quins?

R.V. Un dels grans que m’agrada
llegir és El món d’ahir, de Stefan
Zweig. Ens posa davant del mirall i
genera la gran pregunta: qui som,
on anem, d’on venim, i tot i així tèc-
nicament i literàriament no és un
ítem de la literatura.

A.C. No és un autor gaire amant
de fer focs d’artifici, però això sem-
pre és el més difícil d’aconseguir.

R.V. També he llegit fa poc un re-
portatge sobre la caiguda de Fran-
ça en mans dels nazis del periodis-
ta fidel a la república Manuel Cha-
ves Nogales. És extraordinari, però
literàriament li podem trobar mol-
tes pegues. Busco més la solidesa
del discurs i en aquest llibre he tro-
bat claus de l’Europa d’avui que no
m’han donat d’altres de més canò-
nics. L’ha editat Libros del Asteroi-
de.

A.C. De tota manera, deixar de
llegir novel·les i de ser anarquista
diuen que és un símptoma de fer-se
gran.

R.V. Jo sóc tan llibertari com
sempre i sempre he estat més afi-
cionat a la realitat, per amarga i
cruel que sigui, que no pas al pur
joc de construcció fictícia. M’agra-
da el realisme i per això també
m’agrada la novel·la policíaca,
perquè té un contingut de crítica
social de l’època que és brutal.
També m’acabo de llegir Steim-
beck, que dóna les claus per en-
tendre com la Segona Guerra
Mundial va ser fruit d’una època
tràgica en què la gent es quedava
sense casa i anava pel món amb
carretons.

A.C. Esperem que no es repeteixi.

R.V. Ja s’està repetint. Puigcerdà,
en un any, ha perdut 2.000 habi-
tants. Han marxat d’aquí sense res
quan ja pensaven que podrien ar-
relar en aquest país, i la guerra
també és aquí; si vas sumant el
nombre de conflictes regionals hi
ha més països implicats en guerres
que durant la Primera Guerra
Mundial. ❋
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