
AVUI22 DIVENDRES, 28 DE NOVEMBRE DEL 2008Diàleg

EN SÍNTESI

Anàvem
massa
bé

Marçal
Sintes

La crisi en què ens trobem,
va assenyalar Joan Maria
Nin, director general de La
Caixa, és producte d’un
excés de liquiditat que du-
rant anys ha provocat que
tot semblés fàcil i, alhora,
que s’oblidessin certs va-
lors fonamentals en econo-
mia. Això ha acabat escla-
tant, va afegir dimarts en
un dinar-debat de la Fun-
dació Catalunya Oberta,
per l’immobiliari, un dels
sectors tradicionalment
més propensos a fer-ho.
Nin no va citar la cèlebre
“exuberància irracional”
d’Alan Greenspan, a qui
s’assenyala paradoxal-
ment com un dels respon-
sables de la situació crea-
da, però ho hauria pogut
fer perfectament. Se sol re-
petir que les crisis tenen
un vessant dur, dramàtic,
però també suposen una
correcció i, en aquest sen-
tit, fan una funció depura-
dora, higiènica, que com-
porta que només els nego-
cis i les empreses realment
sòlids sobrevisquin. Sim-
plement perquè ja no tot va
bé, ja no tot és tan fàcil
com era en temps de va-
ques grasses o grassíssi-
mes. De la depuració n’està
sent víctima el constructor
Luis del Rivero, de Sacyr,
que va comprar les seves
accions de Repsol a crèdit i
confiant que l’exuberància
no s’aturaria, que tot conti-
nuaria pujant. Justament
Del Rivero i Sacyr són un
dels problemes que Nin té
entre mans. I no solament
ell, sinó també el govern
central. El ministre Miguel
Sebastián està entre els
que s’han mostrat pública-
ment més contrariats –el
president Zapatero ha dit
un dia blanc i l’altre negre–
per la possible entrada de
la russa Lukoil a Repsol.
Em penso que té raó: es
tracta d’una gran compa-
nyia energètica, i, per tant,
d’alt valor estratègic, i, a
més, la Rússia de Putin no
forma part de la UE, ni el
seu sistema econòmic re-
sulta comparable, ni és
tampoc una democràcia.
m.sintes@hotmail.com

Ha sigut un repte dur la sèrie televisiva Serra-
llonga al terreny de la novel·la?
El que m’agrada són els reptes. En aquest cas,
un repte doble. Primer, construir un relat his-
tòricament versemblant sense que fos una
novel·la històrica. El segon repte era que, bo i
mantenint la meva pròpia veu i l’estil narra-
tiu, fos coherent amb la pel·lícula.

Com ho va fer?
Col·laborant amb gent com el director de la
sèrie, Esteve Rovira, que, a part de ser un
gran professional, és un tipus encantador.

S’ha vist condicionat?
He pogut treballar amb tota llibertat. L’únic
que ens vam imposar és que la novel·la i la
pel·lícula fossin coherents. No havien de ser
mimètiques ni deutora una de l’altra.

I el gran problema que s’ha trobat?
Sobre Serrallonga hi ha molt poca informa-
ció: pràcticament l’únic que hi ha és la decla-
ració judicial que li van prendre quan el van
detenir. És una declaració falsa, perquè algú
la va escriure i ell es va limitar a assentir. Per
aquest motiu li van carregar més assassinats
que els que havia comès.

Ens explica el procés?
Vaig partir de l’argument. Ells tenien el seu
guió i jo he construït el meu. L’argument comú
és que manté la coherència de la història nar-
rativa. Novel·la i pel·lícula són autònomes.

Quin ha sigut l’objectiu?
El que tenia clar era que volia crear una
novel·la d’aventures com les que ens van for-
mar com a lectors quan érem petits: Robison
Crusoe, de Defoe, les obres de Mark Twain...

¿Reconeix la influència dels tebeos en la seva
educació sentimental i cultural?
He tingut dues fonts de coneixement a partir
dels tebeos. La més important va ser la de
Bruguera, Pulgarcito, Din Dan i DDT. També
el Tiovivo. L’altra gran línia varen ser els Tin-
tín i Cavall Fort, aquest últim amb Jep i Fidel
i La patrulla dels castors, que m’encantaven.
O el Gil Pupil·la, que era un investigador pri-
vat, que anava amb un Gordini.

Hi havia llibres a casa seva?
Sí, però no una gran biblioteca. Era la casa
d’una família treballadora dels anys 60. Hi
havia una col·lecció del meu pare de Les aventu-
res d’en Massagran, dels anys 30. També arri-
baven els llibres del Círculo de Lectores.

“Serrallongano
eraRobinHood:
robavaimatava
peraellmateix”

Vostè és de Gràcia, però viu a Premià de Dalt.
Quan i per què es va traslladar?
Tot i que la gent es pensa que sortir de Barce-
lona és un fenomen relativament recent, no
és així. A finals dels seixanta l’habitatge a
Barcelona era molt car i, quan els meus pares
es van voler independitzar dels avis, van tro-
bar un pis a Premià de Mar, i allà vaig anar a
parar.

Va ser un trasllat traumàtic?
No. Era un poble petit i podia passar tot el dia
voltant pel carrer, cosa que a Gràcia no es
podia fer. Premià aleshores tenia 4.700 habi-
tants. Jugàvem partits de futbol de quatre
hores fins que es feia fosc o ens passàvem les
tardes a la platja. El paradís.

Des de jovenet s’ha dedicat al periodisme i ha
publicat 50 llibres de tots els gèneres.
Ara fa trenta anys que em dedico al periodis-
me. Després de passar per tots els estadis
d’amor i odi cap a aquest ofici, puc dir que, si
em deixessin tornar a triar, tornaria a ser pe-
riodista. Encara que el periodisme, com l’en-
teníem, ha mort: tenim un espai modern,

amb un periodisme de qualitat,
amb opinió, on ens podem guanyar
la vida.

Als seus llibres ha utilitzat altres
personatges controvertits, com el
Cojo de Málaga, a ‘La comuna de
Puigcerdà’.
La història ha sigut una de les
meves passions. Una altra ha sigut
la meva vocació de reporter, de
buscar informació i documentar a
partir de la recerca. A La comuna
de Puigcerdà tenia un peu a la fic-
ció i un altre a la realitat, com em
va passar a Forasters. A Serrallon-
ga m’he decantat per la ficció i ha
sigut una història de bojos, en què
m’ho he passat molt bé.

Com ha afrontat el mite del bandoler
Serrallonga.
El primer que vaig posar en dubte
va ser el mite d’entendre Serrallon-
ga com una mena de Robin Hood.

Qui era Serrallonga?
Era un lladre, que matava i robava
per al seu propi benefici. Punt final.

Per aquest motiu, quan el faig parlar amb el seu
germà, li faig dir: “Què t’has cregut? Som dos
lladregots”.

No hi ha justificants?
Depèn de com t’ho miris. Si observem la misè-
ria del camp català d’aleshores, es pot enten-
dre de sobres.

Sempre amb marginats, personatges al marge...
Els personatges que són dins del sistema, si-
guin de l’època que siguin, no m’interessen
gens. Són éssers completament buits. Que em
perdonin els historiadors, però veig Serrallon-
ga com un autèntic antisistema.

Què seria avui Serrallonga?
No seria un independentista. Tindria un casal
okupa al barri de Gràcia.

❝Serrallonga avui
no seria un
independentista.
Tindria un casal okupa
al barri de Gràcia
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Corredor de fons i mestre de
periodistes, Rafael Vallbona ha construït
una extensa obra que abasta gèneres que
van des de la poesia fins als llibres de vi-
atges i biogràfics. És un home del poble,
que es reivindica com a tal. Potser per
aquest motiu ha recreat alguns dels mites
de la Catalunya contemporània quan ha
entrat en el territori de la novel·la, perso-
natges anònims, al marge, o figures polè-
miques de l’imaginari del nostre país. Ser-
rallonga (Edicions 62) n’és l’exemple.

L’entrevista
Rafael Vallbona Escriptor DavidCastillo
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