
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

BIBLIOTECA NA BATLESSA 

 
26 de novembre, a les 20.30 h 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biblioteca Pública Na Batlessa 

C/ de Ciutat, 1 

07570 Artà 

Tel.: 971835267 

 

 www.conselldemallorca.net/bibarta 

 www.bibliotecaspublicas.es/arta/ 
 

 

 
 

        Eduardo Mendoza a la Biblioteca 

  

  
� La verdad sobre el caso Savolta 
� La ciudad de los prodigios 
� Sin noticias de Gurb 
� Una comedia ligera 
� La aventura del tocador de señoras 
� Mauricio o las elecciones primarias 
� Asombroso viaje de Pomponio 

Flato 
� Riña de Gatos. Madrid 1936 
� Restauració (teatre) 

 

Informació extreta de: 

   
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/

clubescritores/mendoza/pomponio/pompon

io.htm 

 

http://blogculturalia.net/2011/02/24/critica-

literaria-el-asombroso-viaje-de-pomponio-

flato-de-eduardo-mendoza/ 

 

 

 

 protagonitzada per Emma Suárez i Olivier 
Martínez.  
 
Tres anys més tard, el 1989 es publica La isla 
inaudita. 
 
A l’agost de 1990 es comença a publicar, per 
lliuraments en el diari El País, un singular 
fulletó, Sin noticias de Gurb, la història d’un 
extraterrestre que aterra prop de Barcelona i 
es dedica a contemplar la situació catalana 
amb ulls sorpresos. La història serà editada 
per Seix Barral l’any següent. 
 
El 1992 publica El año del diluvio i el 1999, el 
director Jaime Chávarri en comença la versió 
cinematogràfica. 
 
L’any 2002 apareix El último trayecto de 
Horacio Dos, un nou llibre humorístic el 
protagonista del qual, cap d’una estrafolària 
expedició, solcarà l’espai en condicions 
extremadament precàries al costat dels 
peculiars passatgers de la seva nau. Aquest 
nou lliurament participa de la ironia, la 
paròdia, el fulletó i la picardia. 
 
El 2003 es publica Barcelona modernista, un 
nou volum per a la Biblioteca Eduardo 
Mendoza, una raresa difícil de trobar que va 
reeditar Seix Barral. 
 
L’any 2006 Mauricio o las elecciones 
primarias rebé el  Premi de Novel�la Fundació 
José Manuel Lara, i El sorprendente viaje de 
Pomponio Flato, el Premi Terenci Moix i la  
Ploma de Plata de la Fira del Llibre de Bilbao. 
 
L’any 2010, amb el pseudònim Ricardo 
Medina, va obtenir el Premi Planeta amb Riña 
de gatos. Madrid 1936. 

 



 

 

 

 

 

  

 

EDUARDO MENDOZA. El asombroso viaje de Pomponio Flato 
 

Mendoza ens presenta una petita i divertida 
aventura : El asombroso viaje de Pomponio 
Flato. 
 
Al segle I de la nostra era, Pomponio Flato 
viatja pels confins de l’imperi romà a la 
recerca d’unes aigües d’efectes portentosos. 
L’atzar i la precarietat de la seva fortuna el 
porten a Natzaret, on serà executat el fuster 
del poble, convicte del brutal assassinat d’un 
ric ciutadà. Molt a pesar seu, Pomponio es 
veu immers en la solució del crim, contractat 
pel més extraordinari dels clients: Jesús, el 
fill del fuster, un infant candorós i singular, 
convençut de la innocència del seu pare, 
home en aparença pacífic i taciturn, que 
oculta, no obstant això, un gran secret. 
 
Encreuament de novel�la històrica, novel�la 
policíaca, hagiografia i paròdia de totes 
elles, El asombroso viaje de Pomponio Flato 
és l’obra més insòlita i inesperada d’Eduardo 
Mendoza, i també una de les més feroçment 
divertides. Així com en el Quixot es posaven 
en solfa els llibres de cavalleria, aquí 
s’ajusten els comptes a moltes  novel�les de 
consum, i es construeix, al mateix temps, 
una nova modalitat del gènere més 
característic d’Eduardo Mendoza: la trama 
detectivesca original i irònica, que 
desemboca en una sàtira literària i en una 
divertida creació d’inesgotable vitalitat 
novel�lesca. 

 

 

 

   El asombroso viaje de Pomponio Flato   Biografia 
   

 

 

 
 

Eduardo Mendoza va néixer a Barcelona 
l’11 de gener de 1943. És fill d’un fiscal i 
una mestressa de casa. Va estudiar cinc 
anys de Dret i, en acabar, va estar un 
temps viatjant per Europa. Al seu retorn a 
Espanya, va treballar en el cas “Barcelona 
Traction” i al Banc Comtal com a assessor 
jurídic. Tots dos treballs li van servir per fer-
se amb el llenguatge jurídic i el de la 
burocràcia, llenguatge que utilitzarà més 
endavant en obres com La verdad sobre el 
caso Savolta. 
 

L’any 1973 es va traslladar a Nova York, on 
va treballar com a intèrpret de l’ONU. El 
mateix Eduardo Mendoza confessa que va 
prendre aquesta decisió perquè “Espanya, 
en aquells anys, era trista, amarga i 
violenta”. 
 

 
Les seves aventures com a escriptor i 
novel�lista van començar l’any 1975, quan 
va aconseguir publicar la seva primera 
novel�la, La verdad sobre el caso Savolta, el 
títol original de la qual, Els soldats de 
Catalunya, suscità el recel de la censura 
franquista.  Amb aquesta obra va obtenir un 
gran reconeixement i, gràcies a ella, l’any 
1976 va ser premiat amb el Premi de la 
Crítica. 
 
Més tard, el 1979, l’escriptor descobreix el 
seu costat més còmic quan publica El 
misterio de la cripta embrujada, una novel�la 
policíaca i de misteri però tintada de bones 
dosis d’humor. Aquesta obra, al costat de El 
laberinto de las aceitunas, publicada el 
1982, i La aventura del tocador de señoras, 
publicada el 2001, tenen en comú un 
protagonista una mica peculiar, un detectiu 
que està internat en un manicomi. 
 
L’any 1982 torna a la seva ciutat natal, 
Barcelona, però segueix dedicant uns sis 
mesos a l’any a la traducció simultània en 
diferents organismes internacionals. 
 
El 1986 surt a la venda La ciudad de los 
prodigios, que és probablement la seva 
novel�la més aplaudida i valorada i la que el 
converteix en una figura important de la 
literatura espanyola. De fet, el 1989 la 
revista francesa Lire l’escull com el millor 
llibre de l’any 1988 publicat a França.  
 
També compta amb una adaptació 
cinematogràfica adaptada per Mario Camus i  


