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El viatge transformador 

 L'autèntica essència del viatge és la de transformar-nos. Per què el 

viatge tingui sentit com a tal no podem ser els mateixos en sortir de casa 

que quan hi tornem. El viatge canvia la nostra perspectiva del món i de la 

gent, ens treu prejudicis i ens obre la ment. És aquesta la transmutació que 

ha d'operar en nosaltres. Si ho fem així esdevenim viatgers en el sentit més 

humanista del terme. Si ens limitem a veure els llocs que visitem i els qui 

l'habiten com una col·lecció de postals som simples turistes. 

 Contràriament al que s'ha dit sovint, el que menys importa és la 

durada i la llunyania del viatge. El que compta és com incideix en el nostre 

pensament. 

 Es diu que, amb la globalització de la informació digital, la literatura 

de viatges ha perdut sentit. Ans al contrari, n'ha guanyat. Els llibres de 

viatges d'avui ja no tenen com a sentit final el descriure físicament els 

llocs, això es fa amb un simple clik. avui relaten com llocs i indrets han 

interpel·lat el viatger, en quin sentit han transformat la seva percepció dels 

llocs i de l'espècie humana. Nova vida als llibres de viatges. 

 

Idea 

 S'acosta l'estiu, època de pensar en viatjar. On i com són preguntes a 

les que ens responen les guies. 'Amb quina actitud' i 'per entendre què', 

són preguntes més complexes a les quals només nosaltres en podrem 

respondre un cop haguem tornat. Però la literatura de viatges ens aporta el 

coneixement reflexiu i crític d'aquells que han viscut una experiència 

similar. 

 "Els ciclistes són adolescents en plena descoberta de la vida", 

afirma l'antropòleg Marc Augé. No hi ha dia de bicicleta que no sigui un 

somni aconseguit, un retorn a la natura, a les pràctiques saludables i 

sostenibles. És la il·lusió dels dies. Un sentiment de felicitat vitalista i 

reflexiva a la vegada. 
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 El viatge en bicicleta te un doble sentit: interpel·lar-se sobre els lloc 

si la gent, però també fer-ho sobre el mitjà i, encara, reflexionar sobre la 

interactuació d'ambdós factors. No és el mateix viatjar en cotxe que fer-ho 

en bici. No es veu el mateix, no s'escolta el mateix, no s'olora ni se sent el 

mateix: és un viatge diferent. Amb la bicicleta es cartografia el territori. 

 Aquests són els fonaments intel·lectuals de la proposta BiciBiblios: 

un viatge a la recerca de llibres i lectors que transformin el 

viatger. Fer-lo amb un mitjà, la bici, que dialogui be amb el sentit de 

màxima descoberta, que generi empatia allà on vagi. I després explicar-ho. 

 

Projecte 

 Fer un recorregut en bicicleta pel país fent cada final d'etapa en una 

biblioteca. Un cop allà, es fa una trobada amb lectors sobre llibres de 

viatges i el viatge com a coneixement i transformació. L'autor/viatger 

enceta l'exposició relatant l'experiència del dia. I, a partir d'aquí, van 

sortint temes, llibres, experiències...Així cada xerrada és diferent. 

 En paral·lel un equip enregistra en vídeo el viatge per fer-ne després 

un documental que després es penjaria a la xarxa i se'n distribuiria còpia a 

totes les biblioteques implicades en el projecte. El film es presentarà al 

Festival de Cinema de Viatges en bicicleta de París. 

 Un cop acabat el viatge l'autor escriurà un llibre sobre el mateix que 

s'editarà en versió digital per ser prestat al servei e-biblioteques. 

 El projecte te el suport tècnic de bicicletes Cap Problema. 

 Es buscarà el suport d'una empresa de roba esportiva per elaborar 

un maillot commemoratiu. 

 El viatge es farà amb una bicicleta Brompton plegable, que ofereix la 

mínima invasió dins una biblioteca. 

 Les pernoctacions es faran en allotjament hotelers de cada municipi 

final d'etapa. 
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Ruta estimativa 

 Tenint present que les biblioteques solen començar horari d'estiu el 

15 de juny, hi ha dos calendaris possibles: del 8 al 13 de juny i del 15 al 19 

de juny. 

 La primera opció tindria sis etapes. La darrera acabaria dissabte a 

mig matí per poder fer la trobada amb els lectors a tocar de migdia. La 

resta de xerrades es farien cada tarda (cap a les 19h, aprox.) 

 La segons tindria cinc etapes, fent-se la trobada cada tarda cap a les 

19h. 

 Cada etapa (excepte la de dissabte al matí si es fa) tindria un 

allargada d'entre 55 i 65 kms. 

 Proposta de ruta: 

 Sortida de Puigcerdà 

 Primera etapa.- Sant Joan de les Abadesses  69.0 kms 

 Segons etapa.- Banyoles     61.0 kms 

 Tercera etapa.- Blanes     66.0 kms 

 Quarta etapa.- La Garriga     74.6 kms 

 Cinquena etapa.- Barberà del Vallès   35.4 kms 

 Sisena etapa.- Vilassar de Dalt    40.0 kms 

 

TOTAL        346.0 kms 

 

 Som conscients de que aquest viatge només abasta biblioteques de 

les demarcacions de Girona i Barcelona, però a pedals el territori es 

cartografia, no es corre de forma impersonal. En una edició futura es 

poden recórrer municipis de Lleida i Tarragona. 

 S'han escollit aquestes localitats buscant diverses tipologies locals i 

biblioteques amb personalitat pròpia. 
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L'autor 
Rafael Vallbona i Sallent (Barcelona 1960) 
Estudis de periodisme a la UAB (1978-1983). 
Post grau en escriptura per a cinema i TV a la U.A.B. (1991-1992). 
Curs de guionatge per a cinema i TV amb Doc Comparato (1990) 
Curs de guionatge per a cinema amb Robert Mckee (1991) 
 
LLIBRES (en negreta els de viatges) 
Inventari de límits (poesia). Quaderns de la Font del Cargol 1979 
Històries de fi de segle (contes). L'Aixernador 1981 
Balades d'speed / poemes destrossats (poesia). Tres i Quatre 1984 
Sabates italianes (contes). EUMO 1987. Traduït al basc (1992) 
Fora de joc (novel·la). Columna 1988 
Conduint tota la nit (prosa). Tres i quatre 1989 
El concert de París (novel·la). Pòrtic 1990 
Riure a Barcelona (articles periodístics). EUMO 1990 
Núria Feliu, 25 anys (biografia). Pòrtic 1991 
Barques i fogons del Llobregat a la Tordera (viatges). El Mèdol 1992 
Tirant de rock (assaig cultural). Tres i Quatre 1993 
El Maresme (viatge). Dissenys Culturals 1993 
Pis d'estudiants (novel·la juvenil). Columna 1993 
El noi de la vall del Dràa (novel·la juvenil). La Galera 1994 i Columna 1997. En castellà (El amigo del desierto). 
Bronze 1998. 
Els dies rojos (novel·la) Columna 1995 i Cercle de lectors 1995 
L'odi porta ales (novel·la) Camacuc 1995 
Pols a les sabates (novel·la juvenil) Columna 1996 
Rosa (novel·la de la sèrie de TV) Proa Columna 1996 
Estiu a Menorca (novel·la juvenil) Cruïlla 1998 
Recanvis Luna (novel·la juvenil) Columna 1998. En castellà. Everest 2001 
Encara queda el blues (poesia) Cossetània 1999 
Al Raval (poesia) Viena 2000 
Plaça dels Àngels (novel·la) Columna 2000 
Una història de carrer (novel·la juvenil) Cruïlla 2000 
La comuna de Puigcerdà (novel·la) Columna 2001 i Cercle de Lectors 2002 
La Balada de J.K. (novel·la juvenil) Empúries 1001 
Hip-Hop (novel·la juvenil) Columna 2001 
De Donostia a Portbou. Les rutes del Tour (viatges). Proa 2002. 
Viatge a l’Alentejo (viatge) Columna 2002. En italià FBE edizione 2005 i en portuguès Fronteira do Caos 
2012 
De Donostia a Portbou. Les rutes del Tour (viatges). Proa 2002 
Ara que tinc 40 anys (no ficció) Ed. 62 2002 
Sense sortida (novel·la juvenil) Cruïlla 2003. En castellà Montena 2003 
Gràcia (novel·la) Rosa dels vents 2003. En italià FBE edizione 2004 
De Ginebra a Niça. Les rutes del Tour (viatges). Proa 2004.  
Barcelona, de cara al mar (història) Lunwerg 2005. En castellà, francès i anglès. Lunwerg 2005 
Els nens (i les nenes) del rock (no ficció) ed. 62 2005 
Els Pirineus en venda (viatges / no ficció) Ara llibres. 2005 
Ui l’estiu (contes) Edicions 62. 2005 
Contracte ‘basura’ (novel·la juvenil) Columna 2006 
Volta als Dolomites (viatges) Cossetània 2006 
La cara al vent (novel·la juvenil) Alfaguara 2007 
Forasters (novel·la) Columna 2007 
Serrallonga (novel·la) Ed 62 2008 
Volta en bicicleta al Parc d’Aigüestortes (viatge) Cossetània 2009. En castellà Lectio 2009 
L’encant de fer 50 anys (no ficció) Ed. 62 2010 
Camins damunt les dunes (novel·la juvenil) La Galera 2011 
‘Volta’ a Catalunya 1911-2011, un segle d’esport i país (crònica històrica) Cossetània 2011. En català, castellà, 
anglès i francès. 
Xavier Tondo, el triomf de l’obstinació (biografia) Cossetània 2013 
Cicloturisme tranquil per Catalunya (viatge) Cossetània 2013 
El tant per cent (novel.la) Alrevés 2014 
Platges de la ment (poesia) Germania 2014 
De contents a enganyats (no ficció) edicions 62 2014 
L'Escalada a Montjuïc, l'ascens de la ciutat (crònica històrica) Cossetània 2014 
 
PREMIS 
Marià Manent de poesia. Premià de Dalt 1979 per Inventari de límits 
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Just Manuel Casero de narrativa. Girona 1981 per Anfetamínic 
Ventura Porta i Rosés de guions radiofònics. Barcelona 1985 
La Piga de novel·la eròtica. Barcelona 1988 per El concert de París 
Emili Teixidor de contes. Roda de Ter 1993 
Finalista del premi sant Jordi de novel·la. Solsona 1994 per Els dies rojos 
Casa del Dau de novel·la. València 1995 per L’odi porta ales 
Columna jove de novel·la juvenil. Barcelona 1997 per Recanvis Luna 
Ciutat de Tarragona de poesia. Tarragona 1998 per Encara queda el blues 
Rosa Leveroni de poesia. Cadaqués 1999 per Al Raval 
Englantina d'or als Jocs Florals de Barcelona1999 per Al Raval 
Joaquim Amat-Piniella de novel·la. Manresa 2001 per La comuna de Puigcerdà 
Ramon Muntaner de novel·la juvenil. Girona 2001 per La balada de J.K. 
Ernest Udina de periodisme. Barcelona / Puigcerdà 2005 per Pirineus en venda 
Néstor Luján de novel·la històrica. Barcelona 2007 per Forasters. 
 
RÀDIO 
Redactor dels serveis informatius de Ràdio Mataró (1977-78) 
Redactor i realitzador de programes a RNE a Catalunya (1981-83) 
Redactor i realitzador de programes a Catalunya ràdio. (1983-89 i 1993) 
Presentador de Tertúlia al matí a Catalunya cultura (2003-2004) 
Col·laborador de Afectos en la noche a RNE Radio 1 (2002-2004) 
Col·laborador de Las mañanas de RNE Ràdio 1 (2005) 
Col·laborador El Món a Rac 1 (2000-2011) 
 
PREMSA ESCRITA 
Col·laborador a Tele-Expréss (1978-79) 
Redactor del setmanari El Maresme (1978-82) 
Col·laborador a El Correo catalán (1979-1981) 
Redactor en cap de cultura del diari El Maresme (1982-83) 
Col·laborador a El País (1983-84) 
Col·laborador a l'Avui (1980-82, 1986-87, 1989-91, 1993-94 i 2010-2012) 
Col·laborador a El Periódico (1989-1991 i 1993-94) 
Redactor en cap de cultura, espectacles i TV a El Observador (1991-93) 
Director de la revista Cultura (1993-1996) 
Col·laborador a Diari de Barcelona i Nou Diari (1986 i 1993) 
Col·laborador a El Punt (1995-2004) 
Membre del consell editorial de El Punt (1995-1996) 
Director de la revista Cultura (1993-95) 
Col·laborador a La Vanguardia (2001-20007) 
 
TV 
Guionista dels programes Núria Feliu amb cor i ànima (1988), Puçastoc (1988-90), Ara és demà, la Barcelona 
del 93 (1991) -NBC- Alícia (1990) i Clip-clap vídeo (1991-92); tots per a TVE. 
Col·laborador del programa Bon dia Catalunya de TV3 (1992-94) 
Guionista dels programes de TV 3 i Canal 9 Te’n recordes? (1993-94), Aquest temps, aquest país (1995), A 
l'ombra de la Gran Guerra (1999), A l'ombra d’un món en flames (2.000), L’herència del xarleston (2000-2001, 
Un món trencat (2001). 
Presentador i guionista de la sèrie de la Xarxa de televisions Locals Carreteres secundàries (2009-2011) 
 
DEDICACIÓ ACTUAL 
Professor de periodisme a la facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de 
Barcelona. 
Col·laborador al diari El Mundo. 
Col·laborador del setmanari l'Independent de Gràcia 
Col·laborador als programes L’Oracle i Factoria sensible (Catalunya ràdio) 
Escriptor 
Impulsa els blocs: 
http://casavbn.blogspot.com.es/ (articles) 
http://diesdebici.blogspot.com.es/(ciclisme). 

 


