
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Informació extreta de: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

BIBLIOTECA NA BATLESSA 

 

 
 

24 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/ 
 

 

 
 

 

 

 Vicenç Villatoro a la Biblioteca d’Artà 
 

 

• Tres dies de glòria 

• Evangeli gris 

• Cartografies 

• Entre batalles 

• Titànic 

• Hotel Europa 

• Memòria del traïdor 

• La claror del juliol 

• La ciutat del fum 

• La derrota de l’àngel 

• La dona a la finestra 

• Tenim un nom 

 

 

 

 

 

Durant els anys vuitanta formà part del 

col·lectiu d’escriptors Ofèlia Dracs. 

 

Col·laborador del diari Avui, que dirigí entre 

1993 i 1996, El Temps, i altres diaris i 

revistes, ha dirigit i presentat programes 

culturals a la televisió. Ha estat diputat del 

Parlament de Catalunya per Convergència i 

Unió del 1999 al 2002 i ha ocupat càrrecs 

públics i també en entitats privades: director 

general de Promoció Cultural de la 

Generalitat de Catalunya del 1996 al 1999 i 

director general de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (2002-2004). En 

l’àmbit privat ha estat director cultural de la 

Fundació Enciclopèdia Catalana (2002-2003) 

president de la Fundació Ramon Trias Fargas 

del 2004 al 2008, i és membre del patronat de 

la Fundació Catalunya Oberta. Del gener de 

2011 a l’octubre de 2013 fou director de 

l’Institut Ramon Llull. Al desembre de 2014 

assumí la direcció del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

Gran Enciclopèdia Catalana 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-

0240438.xml 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’espera del resultat d’una analítica, en Pere 

seu en un banc a la galeria mig buida de la 

tercera planta de l’Hospital Clínic el matí 

d’un diumenge onze de setembre, i té tot un 

dia buit al davant. “Puc seure?”, li diu una 

dona estilitzada de cabells i ulls bruns, que 

voreja com ell la cinquantena i que va vestida 

amb la inconfusible bata blanca dels pacients. 

Aquesta circumstància fortuïta és l’inici 

d’una jornada de converses i aproximacions 

en què tots dos descobriran i alimentaran la 

seva mútua atracció, basada en afinitats 

subtils, en la necessitat d’escalf i de 

companyia, i en la por a la solitud i a la mort. 

Mentre que a ell l’ha deixat la parella, la 

Maria està casada i té dos fills, però se sent 

sola davant la prova que li han de fer 

l’endemà per saber si pateix un càncer que ja 

creia superat. 

Amb una seductora narració ajustada a 

aquesta trobada casual, accedim a una 

emotiva història sobre l’entrega i l’amor per 

conjurar la mort. 

 

 

    Moon River 

     

 

 

 
 

Vicenç Villatoro i Lamolla (Terrassa, 22 de 

gener de 1957) és escriptor, periodista i 

polític català. 

 

Estudià Ciències de la Informació. Ha 

destacat en el gènere novel·lístic. La seva 

primera novel·la, Evangeli gris (1982), 

guanyà el Premi Sant Jordi. La seguiren País 

d’Itàlia (1983, Premi Sant Joan) i Els anys a 

ciutat (1986), una crònica generacional. Les 

illes grogues (1987) i Entre Batalles (1987) 

mostren una major narrativitat objectiva, i a 

Titànic (1990) i Hotel Europa (1991, Premi 

Documenta) empra l’al·legoria per a exposar 

conflictes actuals. A Memòria del traïdor 

(1996) posa en relleu un dilema moral. La 

claror de juliol (1997, Premi Ciutat de 

Palma) gira entorn de les ideologies al s. XX 

i La ciutat del fum (2001, Premi Prudenci 

Bertrana) seguiren La derrota de l’àngel  

(2004, Premi Carlemany), ficció històrica a 
 

 

 

través de la qual confronta els conflictes 

actuals entre cultures i religions; La dona a 

la finestra (2005), que evoca 

esdeveniments des de la desfeta del 1714; 

La mirada del vampir (2006), incursió en 

el gènere fantàstic i de terror; Tenim un 

nom (2010, Premi Ramon Llull), on parteix 

del sentiment de pertinença al FC 

Barcelona, i Moon River (2011), de 

rerefons autobiogràfic. L’any 2011 

aparegué Sense Invitació, obra que evoca la 

vida a Terrassa a la dècada de 1950, a 

cavall del poemari i el recull d’aforismes. 

 

Ha publicat també narració juvenil 

(Papers robats que cremen, 1981, Premi 

Joaquim Ruyra); reculls d’impressions (A 

l’inrevés, 1989; L’ofici de mirar, 1998); el 

recull d’articles Apologies (1990); el 

reportatge històric Del call a la sinagoga: 

els jueus a Catalunya (1992), i De part del 

pare (2000), recapitulació de la paternitat 

viscuda. A més, és autor dels assaigs 

polítics Catalunya després del tripartit 

(2004), Crear Europa, reconstruir 

Occident (2004), L’engany. El segon 

tripartit o la desnacionalització de 

Catalunya (2007), del volum divulgatiu Els 

jueus i Catalunya (2005), del dietari Llibre 

d'actes (1998-1999) (2012) i Un home que 

se'n va (2014), reconstrucció del periple 

migratori del seu avi d’Andalusia a 

Catalunya. 

  

VICENÇ VILLATORO. Moon  River 

Biografia 


