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La Pinassa Premià de Dalt

Teatre Romea. Tot i que la por escènica 
no és un problema que tingui, la faràndula i 
l’escenari ha estat bé per una vegada... 

Parlem de cinema. La teva novel·la 
'El tros', escrita l’any 2016, va guanyar 
el Premi Ferran Canyameres, s’ha por-
tat al cinema amb actors de primera 
com Pep Cruz i Roger Casamajó, i ha 
estat tot un èxit arribant a estar nomi-
nada com a millor pel·lícula als Premis 
Gaudí. Com ho vius? 

És una experiència nova, molt atractiva 
però sobretot crec que és important per 
un motiu. Sabíeu que des que es va rodar 
Pa negre fa 11 anys, no s’havia portat cap 
novel·la contemporània al cinema fins a 
Tros? Espero que la bona acollida que té la 
pel·lícula faci veure a productors i directors 
que hi ha unes persones que ens dediquem 
a explicar històries que poden ser molt in-
teressants per dur al cinema, això per una 
banda. Per l’altra, escolteu-me (i m’adreço 
a tothom), ja sabem que el cinema català 
és petit, que hi ha pocs diners i que no 
es fan gaires pel·lícules, però sabeu què 
passa? Que si nosaltres no anem al cine 
continuarem així, per tant, menys mandra i 
anem al cine!

Acabem parlant de la teva darre-
ra novel·la, 'Tots aquells carrers', que 
forma part d’una trilogia, amb 'La casa 
de la frontera' i 'Swing'. Com està la 
novel·la, ja està a punt? 

És la primera vegada que en parlo 
públicament! La trilogia ha estat una idea 
a posteriori. Vaig començar escrivint La 
casa de la frontera, que és una novel·la 

situada a la Cerdanya i és un fresc del 
segle XX. Jo hi tinc una relació amb la 
Cerdanya de fa molt de temps. Després 
vaig escriure Swing, que també és un fresc 
d’un altre moment del segle XX, situat a 
partir de Palafrugell, que és una vila amb 
qui també tinc relació des de la infantesa, 
i després desplaçant-se cap a Nova York, 
tornant a Barcelona i acabant a Torí. Vaig 
pensar que em faltava un episodi d’aquests 
frescos del segle XX per escriure que era 
el que jo havia de situar a Premià, per bé 
que jo soc de Gràcia i els que ho som, som 
molt de Gràcia, encara que tots vivim a 
l’exili daurat... Però Premià, perquè jo no 
distingeixo Premià de Mar-Premià de Dalt. 
És un continu, és tot el meu territori, el 
meu territori sentimental. I aquí és on he 
situat aquesta novel·la, que alhora és un 
fresc de la segona meitat del segle XX, és a 
dir, de l’episodi en què Premià ha passat de 
ser un poblet a un continu urbà, una ciutat 
que si ajuntem els dos Premià surten més 
de 40.000 habitants... Aquí és on he situat 
aquest relat que el centro en la història de 
les tres germanes Jiménez, que van venir 
de Granada a meitat dels anys 50, van anar 
al Verdum i van venir a Premià i van fundar 
una escola que en aquell moment era 
fonamental perquè no n’hi havia i l’escola és 
l’Escola El Pilar. Avui en dia encara existeix 
i continua estant dirigida i gestionada per 
la família Jiménez.

La tindrem aviat, aquesta novel·la?
Si tot va bé, cap a finals d’any, però 

si surt per Sant Jordi del 2023 tampoc 
passarà res.

Periodista, poeta, professor, escriptor 
amb diferents premis i també ciclista, 
però no només des del punt de vista es-
portiu sinó per conèixer el territori i expli-
car-ho. En Vallbona és alhora un agitador 
cultural, activitat que desenvolupa des de 
Can Vallerià, un projecte familiar que creix 
dia rere dia. 

Com definiries Can Vallerià? 
És un projecte work in progress, és a 

dir, que creix a mesura que hi anem fent 
coses. Ens hi vam posar l’any 2015 amb 
propostes senzilles, i, lògicament, cada 
vegada som més ambiciosos en els nostres 
projectes. Es tracta de  recuperar la tradi-
ció d’aquesta masia, que ha estat sempre 
una casa de portes obertes durant els 102 
anys que és de la família Pujol Comas. 

Darrerament has fet coses lligades 
a la bicicleta. Explica’ns-ho. 

Va ser una proposta de la Fundació 
Romea, que presideix el meu amic Fèlix 
Riera, que em va suggerir de fer una con-
ferència-performance sobre el ciclisme. 
Entès com a concepte que ressitua l’ésser 
humà al centre de la vida, que ens retorna 
a la infantesa. I així va ser com vaig enredar 
el meu amic, acordionista, i ciclista, Carles 
Belda, i vam fer aquesta performance al 
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