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Rafael Vallbona 
 

 Havent recopilat informació sobre els editors, les editorials, i els mètodes alternatius,  

volia saber de primera mà com era realment el món editorial i la professió d’escriure 

que a mi tant m’interessava. Gràcies al meu tutor del Treball de Recerca, Sergi 

Castillo, vaig aconseguir contactar amb l’escriptor de Premià de Mar, Rafael Vallbona.  

Després de trucar-lo sense massa èxit al seu domicili, a finals de juliol vaig encertar 

l’hora de la trucada i em va respondre. Vaig exposar-li el motiu de la meva trucada, 

que era ni més ni menys fer-li una entrevista, i molt amablement va accedir-hi, donant-

me lloc i data exactes : al bar Ànec Groc de Premià de Mar, a les 10 del matí, el primer 

dia d’agost.  

A aquelles altures de l’estiu, jo ja havia conegut Setzevents ( l’editorial que més tard 

em publicaria ) però no tenia el vistiplau segur de que acceptarien la meva novel·la ( 

encara escrivint-se ). Així que m’havia d’assabentar de molts aspectes i realment, 

l’entrevista amb en Rafael, un home amable, expressiu i extrovertit, va ser molt 

profitosa.  

 

Aquí hi ha uns apunts de la seva biografia i una llista de la seva extensa producció 

literària, l’última obra de la qual és l’adaptació a novel·la de l’actual sèrie televisiva “ 

Serrallonga”.  

 

BIOGRAFIA :  

 

Rafel Vallbona Sallent (1960). Fill de Premià de Mar, és periodista, escriptor i guionista 

de ràdio i TV. Els seus primers reculls poètics, Inventari de límits (1979) i Balades 

d’espeed, poemes destrossats (1986), tracten d’alguns mites de la modernitat. 

Sabates italianes (1987) donà forma literària a guions de ràdio. Apostà per la narrativa 

amb Fora de joc (1988), Conduint tota la nit (1989) i amb la novel·la eròtica El concert 

de París (1990), premi La piga. Ha aplegat alguns dels seus articles a Riure a 

Barcelona (1990) i, actualment, és cap de cultura del diari El Observador. Entre els 
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guions difosos per ràdio, cal assenyalar Beatles si us plau (1986), Qui és, qui era? 

(1986-1987), Elvis per sempre (1988) i Lletrasset (1989). Dels guions emesos per 

TVE, destaquen Especial Núria Feliu (1989) i Puçastoc (1989-1990). Posteriorment ha 

publicat Els dies rojos (1995). I per Recanvis Lluna (1997) rep el premi Columna Jove. 

El 1998 amb Encara queda el blues, de Rafael Vallbona Sallent, guanya el premi de 

poesia Ramon Comas Maduel. Les seves obres més recents són el poemari Al raval 

(2000) i la novel·la Plaça dels Àngels (2000). 

 

OBRES :  

Narrativa breu :  

- Històries de fi de segle. Argentona: L'Aixernador, 1984   

  - Sabates italianes. Vic: Eumo, 1987   

  - Conduint tota la nit. València: Eliseu Climent / 3i4, 1989   

  - Riure a Barcelona. Vic: Eumo, 1990   

  - L'odi porta ales. València: Camacuc, 1995   

 

 

Novel·la  : 

 

  - Fora de joc. Barcelona: Columna, 1987   

  - Pis d'estudiants. Barcelona: Columna, 1993 [juvenil]   

  - El noi de la vall del Dra'a. Barcelona: La Galera, 1994 [juvenil]   

  - Els dies rojos. Barcelona: Columna - Cercle de Lectors, 1995   

  - Pols a les sabates. Barcelona: Columna, 1996 [juvenil]   

  - Rosa (adaptació de la sèrie televisiva). Barcelona: Proa, 1996   

  - Estiu a Menorca. Barcelona: Cruïlla, 1998 [juvenil]    

   - Recanvis Luna. Barcelona: Columna, 1998 [juvenil]   

  - Plaça dels Àngels. Barcelona: Columna, 2000   

  - Una història de carrer. Barcelona: Cruïlla, 2000 [juvenil]   

  - La comuna de Puigcerdà . Barcelona: Columna, 2001   

  - La balada de JK. Barcelona: Empúries, 2001 [juvenil]   

  - Hip-hop. Barcelona: Columna, 2001 [juvenil]   
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  - Ara que tinc quaranta anys. Barcelona: Ed. 62, 2002   

  - Gràcia. Barcelona: Rosa dels Vents, 2003   

 

  Novel·la eròtica  : 
 

  - El concert de París. Barcelona: Pòrtic, 1990   

 

  

 Poesia   :  
 

   - Inventari de límits. Barcelona: La Font del Cargol, 1980   

  - Balades de "speed". Poemes destrossats. València: Eliseu Climent / 3i4, 1986   

  - Encara queda el blues. Valls: Cossetània, 1999   

  - Al Raval. Barcelona: Viena, 2000   

  - Les habitacions on visc. València: Eliseu Climent / 3i4, 2006   

 

  

Prosa no de ficció   : 
 

  - Els nens (i nenes) del rock : Crònica sentimental dels anys pop. Barcelona: Ed. 62, 

2005   

  - Jo he servit el tripartit. Barcelona: L'Esfera dels Llibres, 2007   

  
  
 
 Prosa no de ficció (biografies)   : 
 

  - Núria Feliu, 25 anys. Barcelona: Pòrtic, 1991   

 

 

 

  Prosa no de ficció (viatges)    : 
 

  - Barques i fogons : del Llobregat a la Tordera. Tarragona: El Mèdol, 1992   
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  - Viatge a l'Alentejo. Barcelona: Columna, 2002   

  - Pirineus en venda. Badalona: Ara Llibres, 2005 

 

 

PREMIS :  

 

  - Colla Excursionista Cassanenca, 1981: Afrodisíacs alquimístics 

  - Just Manuel Casero, 1981: Amfetamínic 

  - La Piga de la Viuda Reposada, 1989: El concert de París 

  - Casa del Dau de narrativa curta de Xirivella, 1994: L'odi porta ales 

  - Columna Jove, 1997: Recanvis Luna 

  - Ciutat de Tarragona de poesia, 1998: Encara queda el blues 

  - Premis Literaris de Cadaqués-Rosa Leveroni de poesia, 1999: Al Raval 

  - Englantina d'Or als Jocs Florals de Barcelona, 1999: Al Raval 

  - Joaquim Amat-Piniella, 2001: La comuna de Puigcerdà  

  - Premis Literaris de Girona-Ramon Muntaner de literatura juvenil, 2001: La balada de 

JK 

  - Ernest Udina de periodisme de Puigcerdà, 2005: Pirineus en venda

 

Després de la introducció al personatge exposo l’entrevista que vam mantenir, en la 

qual em va resoldre perfectament tots els dubtes que jo tenia al pap.  

 

ENTREVISTA  

( Divendres 1 d’agost / 08. Premià de Mar, Gran Via. Bar l’Ànec Groc. L’autor Rafael 

Vallbona es troba assegut a la terrassa, prenent un cafè. Arribo tard, expressament. 

He fet temps. No volia semblar desesperat. ) 

 

1a part  Inicis editorials 
 

1. Començarem des dels orígens. Et va costar trobar una editorial que 
acceptés les teves obres? 
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Sí, com a tothom. Em va comportar molta feina, moltes provatures, molt d’assaig 

abans de donar un llibre per acabat.  Es va donar el fet però, que quan vaig tenir 

enllestida la primera novel·la, va coincidir amb què varem irrompre la llavors 

anomenada nova generació d’escriptors i el mercat editorial i literari estava 

creixent. Per tant, hi havia una major demanda. Es pot dir que vaig estar al lloc 

indicat en el moment precís.  

 

 

2. Has tingut algun tipus de suport? T’han recomanat o t’has valgut per tu 
mateix? 

 
No, no. Jo em venc a mi mateix. Ben sol ( riu) . Vaig anar a un parell d’editorials i 

vaig tenir la sort que una em va dir que sí, que em publicava. Concretament, 

Columna. Tot i això, he de dir que anteriorment havia publicat en una editorial molt 

petita de Vic, Eumo, un conjunt de contes curts. Ara bé, la primera important va ser 

Columna, sí.  

 
 
 
3. Els criteris de selecció d’una editorial acostumen a ser rigorosos?  
És rigorosa la informació meteorològica? 

 

Relativament.  
 
Doncs hi ha milions de persones que se la miren i es preocupen per si demà plourà 

o farà sol... El mateix passa amb les editorials. No, no són rigoroses. Bàsicament, 

perquè responen sobretot a criteris de mercat. A vegades hi ha obres excel·lents 

literàriament,  i potser que una editorial no l’accepti perquè no l’interessa 

comercialment.  

 

 

4. Influeix més el màrqueting o el guany propi de l’empresa que no pas la 
bona literatura? 

 
Més que el màrqueting, el mercat.  Es pot dir que se segueixen les modes, les 

tendències. Ara per exemple, es porten les novel·les històriques, de monestirs... 

 

5 



La Vida d’un Llibre                                                                 David Martos Mompart 
Rafael Vallbona 

 

5. Els bestsellers, que en diríem, no? 
 
Exacte. Tenen una repercussió tan gran que interessen molt a les empreses 

editorials.  

 

 

6. He llegit fa poc un llibre de l’Espinàs ( El meu ofici ) en que es fa menció 
dels tractes amb els editors. Ell explica que cada un és totalment diferent. 
Tenint en compte que has publicat en més d’una editorial ( Columna, 
Empúries, Cruïlla, La Galera... ), hi estàs d’acord? 

 
I tant! Sobretot perquè la professió d’editor està desapareixent. Està desapareixent 

a les editorials grans i la seva feina queda en mans de “ Controllers”, de 

departaments de màrqueting... Queden pocs editors pròxims a l’autor que 

l’aconsellin sobre l’obra i en donin la seva opinió. I és una llàstima perquè es tracta 

d’una feina molt agraïda. Cada editor té els seus criteris, les seves manies... com 

les tenim tots els autors, també.  Personalment, tinc per costum ser molt disciplinat, 

m’escolto molt els editors i procuro fer-los cas. Per un motiu. Ells ho miren des de 

la distància i són més crítics. 

 

 
Un escriptor mai és un bon lector de les seves paraules. 
 
Exacte. M’agrada treballar amb l’editor. Més aviat, amb l’editora, ja que 

majoritàriament és una feina de dones, la qual cosa encara fa més agradable el 

tracte. ( riures de complicitat ) 

 

 

7. Suposo que en principi eres tu qui anava buscant una editorial perquè et 
publiqués i ara deu ser al revés. Es pot dir que hi ha editors que et 
proposin ofertes? 

 
Bé, ara el que tinc és una agent literària que gestiona els meus drets, els meus 

contractes, els interessos, les peticions... etc. I quan ens arriba una oferta, la 

valorem conjuntament. Seria l’equivalent a un representant de futbolistes amb la 

diferència que nosaltres toquem bastants menys calés... 
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8. Per tant, escrius el que tu vols, mai t’has vist condicionat per la proposta 

d’una editorial... 
 
Depèn. A vegades les propostes poden sorgir de mi o de l’editor. Ara, per exemple, 

deu fer cosa de tres setmanes, he acabat un llibre que es fruït d’una iniciativa entre 

TV3 i Edicions62.  Pretenien fer una sèries sobre el bandoler Serrallonga i em van 

demanar si jo podria fer-ne la versió novel·lesca. Vaig acceptar però a l’hora 

d’escriure ho he fet a meu gust. Lògicament, manté certa coherència amb la sèrie, 

és clar.  

 

 

2a part  Procés editorial  
 
9 . Un cop tens enllestida una obra, quin és el següent pas? La portes a 
l’editorial..., o com va? 
 
Bé, primerament, jo envio l’original per correu electrònic a la meva agent. Ella 

s’encarrega de fer-lo arribar a l’editorial que l’ha contractat. Sempre per mail. Ara 

es fa tot així. Res d’enquadernar-ho i portar-ho sota el braç fins l’editor. Avui en dia 

aquest procés és molt més ràpid gràcies a Internet.  

Llavors, un cop els arriba la mostra, s’ho llegeixen i normalment, quedes una dia al 

despatx de l’editora per comentar-ho.  

A partir d’aquí, s’entra en un procés de producció industrial : correcció d’estil i 

ortogràfica, producció de galerades, és a dir, tal i com quedaria imprès en el llibre 

prescindint de la portada ( això ja en paper ) i si fa falta el corregeixo. Un cop 

retocat, els torno la galerada. Mentrestant, l’editorial ha anat elaborant la portada. 

M’envien varies propostes per correu i en dono la meva opinió.  

El següent pas ja és llençar el llibre al mercat. El procés de distribució. 

Generalment, fan dues distribucions a les llibreries al mes. Una a la primera 

quinzena i l’altre durant la segona. Un cop el llibre està distribuït,  comença la 

difusió : totes les editorials tenen un departament de premsa  que organitza aquest 

tipus d’actes ( presentacions, rodes de premsa, tertúlies, entrevistes, etc. ). Si el 

llibre es ven es reedita o fins i tot es tradueix a altres idiomes. 
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10- La reedició es produeix a partir d’un nombre de ventes determinat? 
 
Sí. Normalment quan l’editorial té únicament uns dos cents exemplars al 

magatzem, ja encarreguen una reimpressió.  

 

 

11. Ara tocarem temes econòmics. Li representa un cost molt elevat a una 
editorial produir un llibre? 

 
Depèn de diversos variables. La principal, és el preu del paper. En altres èpoques, 

degut a moviments especulatius, el paper anava molt car. Actualment, el paper és 

força barat ja que la UE va legislar fa poc sobre la seva producció  i també cal 

afegir que el reciclat hi ha influït molt.  

Per altra banda, les arts gràfiques abans eren molt cares i ara s’han abaratit 

considerablement. Les rotatives produeixen a una velocitat impressionant.  

En resum, en procés d’inflació o de crisi econòmica, curiosament el sector del llibre 

no se’n recent. 

 

 

12. I quins guanys obté l’autor amb la venta del seu llibre? Explica’m per 
sobre els acords amb les editorials i tot aquest aspecte. 

 
Per començar, jo signo un contracte ( importantíssim ) que es tracta d’una cessió 

de drets. És a dir, que la propietat intel·lectual de l’obra és meva. El que jo cedeixo 

durant un període de quatre anys ( cada autor signa el que convingui ) els drets de 

publicar el llibre, amb les condicions que jo hi posi, per descomptat. En aquest 

contracte consta que ells m’han de pagar a mi el deu per cent de les vendes. 

 

 

13. I deixes de rebre guanys un cop finalitza el contracte? 
 
Quan finalitza la vigència del contracte poden passar dues coses : la primera,  que 

l’editorial digui que ja no els interessa el llibre i et retornen els drets. I amb aquests 

drets, el que pots fer és portar el llibre de nou en una altra editorial.  
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Ara bé, pot succeir també que el llibre es vengui molt i es reediti varies vegades. 

En aquest cas, el contracte no caduca. De res serveixen els quatre anys pactats. 

Mentre es vagin fent més impressions de l’obra, la validesa del contracte deixa 

d’existir. Es pot allargar indefinidament.  

El menys freqüent és que en acabat el contracte i l’editorial no publiqui més, vulgui 

renovar i mantenir els drets de l’obra pensant en un projecte de futur. Tot això es 

negocia. Sempre ho deixo en mans de la meva agent, que evidentment cobra un 

percentatge del que rebo jo.   

 

 

14 . Queda clar. Llavors, abans has dit que cobres un deu per cent. A totes 
les editorials és així? 
 
Bé, això és el que hi ha estipulat en edicions estàndard. Les edicions de butxaca 

són un cas apart ( un sis per cent, diria ).  

 

 

15. Els guanys van relacionats amb la repercussió mediàtica de l’autor o és 
un fet independent? 

 
No, el que varia en funció de la popularitat de l’autor o les previsions de venda de 

l’editorial és l’avançament. Quan t’ho firmes un contracte, l’editorial t’avança uns 

diners. Si ets en Ken Follet suposo que t’avançaran bastant més que a mi...  

 

 

16 . Per tant, el que un autor cobra són els avançaments i el deu per cent de 
les vendes. 
 
Exacte. Però pensa que fins que no cobreixes en vendes l’avançament estàs com 

si diguéssim en números vermells. No és que deguis res però quan realment 

guanyes, és en aquest deu per cent.  

 

 

17. Sincerament, sona com si fos molt poc. 
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Pot ser. Jo crec que s’hauria d’intentar tendir a anar cap el dotze per cent. Seria 

més raonable. Ara bé, et pots guanyar la vida tranquil·lament sent escriptor i anar 

cobrant deus per cent.  

 

 

3a part  Preguntes més personals a l’autor i opinions sobre editorials. 
 
18. Com vas començar a escriure? Què et va motivar? 
 
Jo volia ser escriptor des de petit. De sempre. M’agrada molt llegir. Crec que 

l’única manera d’aprendre a escriure és llegint. De jove ho has de llegir tot. Tots els 

gèneres, estils, etc. D’aquesta manera, de gran tens més per escollir.  

 

 

19 . Què vas decidir estudiar tenint en compte la teva vocació? 
 
Vaig plantejar-me la possibilitat de cursar Filologia Catalana però vaig veure que 

acabaria fent de professor en un institut, la qual cosa no tenia intenció de fer mai. 

Però mai. Aleshores em vaig adonar que els periodistes vivien d’escriure. I vaig 

estudiar periodisme a l’Autònoma de Barcelona.  

 

 

19. Es pot compaginar el periodisme i escriure novel·les? 
 
I tant. És més, van força relacionats.  

 

 

20. És a dir, per algú que vulgui escriure en un futur, recomanes la carrera de 
periodisme com la més adient? 

 
Crec que si realment tens il·lusió per escriure, per explicar històries... aquest és el 

camí, sí.  

 

 

21. Abans has comentat que la millor manera d’aprendre’n és llegir. No has 
tingut mai ningú que t’hagi ajudat a millorar o t’hagi influenciat d’alguna 
manera? 
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Al llarg de la meva vida he tingut, evidentment, gent que ha estat al meu costat i de 

la qual n’he après molt. Probablement, qui més m’ha influït ha estat un escriptor 

d’aquí Premià, Valerià Pujol, que malauradament va morir l’any noranta dos. Les 

coses més importants d’aquest ofici les vaig aprendre d’ell.  

 

 

22. Interessant. Per anar tancant i tornant al tema de les editorials, n’hi ha 
alguna en que t’hagi fet especial il·lusió publicar o de cara el futur tens 
pensat que estaria bé fer-ho? 

 
Penso en editorials que m’agradaria publicar. Per exemple, Galimart a França o 

Anagrama, en castellà.  De les editorials que he publicat fins al moment però, 

n’estic molt satisfet. Edicions62,  que es va fundar pràcticament a la meva 

infantesa i ha estat molt típica i emblemàtica en la literatura catalana, va ser molt 

important per mi publicar-hi.  

També estic content que a Itàlia hi tingui un mercat gens menyspreable.  

 

 

23. Quines creus que són les editorials més prestigioses en l’àmbit català? 
 
 N’hi ha moltes que són prou potents : com ja t’he dit, Edicions62, La Campana, 

Columna, Cruïlla... 

 

 

24. I pel que fa a Espanya? 
 
Salamandra, Anagrama... Són les que m’agraden més com a lector. 

 

 

25. Amb això vols dir que cada editorial té un estil característic? 
 
Sí. Cadascú té la seva línia editorial. Salamandra, per exemple, té costum 

d’encertar-la. Va tenir la gran sort de contractar el Harry Potter en castellà i els 

guanys d’això els ha permès publicar moltes altres coses sense el risc de perdre-hi 

diners.  
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27 . I quines creus que són les més assequibles per un escriptor novell? 
Aquelles en què trobi més facilitat a l’hora de publicar... 
 
Per algú que comença, simplement el que ha de fer quan es cregui que una obra 

està acabada és mirar si aquesta encaixa amb la línia editorial d’on aspira 

presentar-la. Si és així, endavant. A provar sort.  

 

 

28 . Ho té molt més fàcil algú que ja ha publicat anteriorment? 
 
Sí, evidentment. Sobretot si és mínimament conegut.  

 
 
 Això és tot. M’han quedat les qüestions molt clares. Has estat de gran ajuda. 
Moltes gràcies. 
 
( Li agraeixo que m’hagi atès i em disculpo pel retard. Ell em contesta que no 

passa res. No li he mentint quan he reconegut que tot m’ha quedat molt clar. Ja he 

resolt alguns dubtes sobre el món editorial, que sovint diuen que es tan misteriós i 

inaccessible. Me’n vaig de Premià satisfet. )  
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