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l’avi Vicente tindria una botiga de 
teixits fins que va esclatar la Guer-
ra Civil. Explica els aldarulls que hi 
va haver en dues processons: la del 
1920, imaginada “com l’escena 
d’una pel·lícula italiana, d’un ne-
orealisme irònic i tendre que aca-
ba semblant surrealisme”, i la del 
1932, en temps republicans, que ja 
prefigura l’antagonisme irreconci-
liable de les dues Espanyes. “Arri-
ba un moment en què no es vol im-
posar una visió, sinó destruir l’al-
tre –diu l’escriptor–. Al llibre in-
tento explicar què passa amb els 
del mig. En una realitat en què tot 
es pensava des d’un extrem o des 
de l’altre, on quedava la resta? En 
aquest sentit m’he adonat que el 
fenomen de la polarització andalu-
sa també s’ha donat històricament 
a Terrassa, on s’ha parlat molt de 
senyors i anarquistes”.  

Quan a Un home que se’n va es-
criu que el seu avi “no volia fer cap 
revolució ni tampoc aturar a trets 
cap revolució aliena”, i que “creia 
que a la gent se la podia convèncer 
de gairebé qualsevol cosa justa si es 
trobaven les paraules adients”, Vi-
llatoro també descriu el seu taran-
nà dialogador. “És un llibre escrit 
des d’una certa admiració pels va-
lors de la mesocràcia, del comprar 
i vendre, de negociar i parlar”. Així 
mateix, quan explica el desengany 
personal (“Una part dels d’allà, dels 
del meu país, frívola, superba, paga-
da d’ella mateixa, m’ha ferit. Sóc 

L’any 2007, poc des-
prés de celebrar els 
50 anys, Vicenç Vi-
llatoro va tenir la ne-
cessitat de fer un 

exercici d’introspecció i investigar 
el passat familiar per arribar a co-
nèixer-se una mica millor. “Potser 
quan fem 50 anys necessitem fer un 
mite de les nostres arrels. Mitificar 
és inventar, però no pas inventar del 
tot. Engrandir, solemnitzar, con-
vertir les coses en transcendents”, 
escriu a Un home que se’n va, que li 
ha costat set anys de feina intermi-
tent. Més endavant afegeix que en 
aquest procés de “cuinar la memò-
ria” no ha volgut “ni inventar del tot 
ni ser del tot fidel a la veritat”.  

Què hi trobarà, el lector, al nou lli-
bre de l’autor? “Tot i que no puc ra-
cionalitzar al 100% per què em vaig 
posar a escriure Un home que se’n va, 
almenys puc dir-ne tres motius –ex-
plica, assegut al sofà d’un hotel cèn-
tric barceloní amb posat cordial i re-
laxat, encara que acaba d’arribar 
d’una entrevista televisiva–. La vo-
luntat d’ennoblir les pròpies arrels és 
una d’aquestes motivacions. Entron-
ca amb l’edat, perquè quan et fas gran 
la gent del teu voltant comença a des-
aparèixer. Després hi ha la fascina-
ció per l’emigració, que ha anat sor-
tint en diversos llibres meus, com ara 
Evangeli Gris, Moon River i en un con-
te. Finalment, també hi havia un in-
terès literari i estilístic: ¿com es re-
lacionen, realitat i ficció? A mesura 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Vicenç Villatoro ha dedicat set anys de feina al seu últim 
llibre. ‘Un home que se’n va’ recorda l’avi de l’escriptor i 
periodista: enllaça la vida a Castro del Río –on va créixer i va 
ser empresonat– amb l’emigració a Terrassa el 1950. 
Explicant els avantpassats, passa comptes amb ell mateix

que vaig anar avançant en el llibre, la 
mitificació inicial es va anar diluint 
a favor d’un major grau de verisme”. 

Del telèfon fins a la Lluna 
El viatge literari que planteja es re-
munta fins a finals del segle XIX a 
Castro del Río, el poble cordovès on 
va créixer el seu avi, Vicente Villato-
ro Porcel. Quan hi va néixer, el 1889, 
“no hi havia electricitat ni telèfon ni 
clavegueres”. Vuitanta-vuit anys 
després, quan va morir a Terrassa, 
“havia vist en directe per la televisió 
com arribava l’home a la Lluna”. Per 
a la seva investigació, el nét compta-
va amb algunes fotos –no gaires–, 
poca documentació i tots els silen-
cis que havia acumulat durant l’exi-
li terrassenc. “No era un llibre en 
què pogués tancar els ulls i comen-
çar a explicar el que recordava –ad-
met–. Si en una família hi ha un dra-
ma, des de fora es pot creure que hi 
ha la tradició de parlar-ne, però no 
és així. Qui va patir la Guerra Civil 
no l’explica, i de l’emigració tampoc 
no se’n parla”.  

Villatoro reconstrueix l’ambi-
ent d’un poble dividit entre els po-
derosos i els jornalers. La seva fa-
mília es dedicava a la sastreria, i 
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“Marxar no 
vol dir fugir, 
sinó tornar 
a néixer” 
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QUATRE LLIBRES  
COMPLICATS D’ESCRIURE

d’allà, però no d’aquesta tribu. No 
sóc dels seus. No he volgut ser dels 
seus. No podria ser-ne”) també par-
la de les angoixes de l’avi quan, el 
1940, va ser condemnat a mort per 
les autoritats franquistes. Durant la 
recerca, Villatoro va descobrir que 
l’avi Vicente havia participat en el 
robatori de la sucursal del Banco Es-
pañol de Crédito de Castro del Río. 
“Ho vaig rebre amb una certa ale-
gria, perquè fins llavors tenia por 
que l’avi hagués sigut només una 
víctima de la història –recorda–. 
Quan vaig comprovar que havia tin-
gut conviccions i capacitat d’acció, 
el personatge va millorar”.  

Amb la guerra perduda i empre-
sonat, l’home esperava el dia fatí-
dic en què se li comunicaria l’exe-
cució imminent. Trenta-set dies 

Villatoro va guanyar el premi Sant Jordi 
1981 amb la segona novel·la, Evangeli 
Gris, que seria publicada uns mesos des-
prés a l’editorial Proa. Tenia només 25 
anys. “Com tot primer llibre, el vaig co-
mençar quan vaig posar-me a escriure 
–recorda–. Va ser un llibre de gestació 
llarga i de realització curta. Si el fes ara, 
segurament trigaria més a escriure’l”. La 
novel·la recrea la vida del call de Girona 
en el moment de l’expulsió dels jueus, 
l’any 1492, a través de les peripècies d’un 
noi fugitiu que ha d’intentar trobar una 
mica de pau i una identitat segura.

‘Evangeli Gris’ 
1982 
PROA

A més de treballar en diversos mitjans de 
comunicació durant els 80 i els 90 –va ser 
director de l’Avui i cap de la secció de cul-
tura de TV3, entre d’altres– Villatoro mai  
va deixar de banda la seva producció literà-
ria, que ha tocat gèneres literaris tan diver-
sos com la narració curta (Passeu, passeu, 
1983), el dietarisme (A l’inrevés, 1989), la 
poesia (Cartografies, 1988) i, sobretot, la 
novel·la. Memòria del traïdor va ser la vui-
tena: “És un llibre brevíssim que reclama-
va l’esforç llarg i complicat d’eliminar pà-
gines. El tema, l’Holocaust, m’ho va posar 
encara més difícil. Podia provocar la mor-
bositat i la poetització”.

‘Memòria del traïdor’ 
1996 
EDICIONS 62

Dos nois i una noia s’entusiasmen, dub-
ten i s’estimen als anys 30. El contrast és 
important: d’una banda hi ha l’escenari 
tràgic de la Guerra Civil i de la mort, i de 
l’altra els estius passats a Favinyana, on 
frueixen de la claror del juliol. “Igual que 
a Un home que se’n va, aquest llibre em 
va demanar aïllament durant un temps 
llarg per dedicar-me exclusivament a es-
criure –explica l’autor–. M’hi jugava molt 
la vida, com ara”. La claror del juliol tam-
bé és un dels seus llibres més volumino-
sos: té 450 pàgines. El 1996 va aconse-
guir el premi Llorenç Villalonga.

‘La claror del juliol’ 
1997 
EDICIONS 62

Villatoro va entrar al segle XXI com a direc-
tor general de Promoció Cultural de la Ge-
neralitat de Catalunya i diputat al Parla-
ment per CiU. El 2000 va ser nomenat di-
rector cultural de la Fundació Enciclopèdia 
Catalana i el 2002 director general de la 
CCRTV. Tampoc no va relaxar l’ambició lite-
rària, amb novel·les com La ciutat del fum 
(premi Prudenci Bertrana 2001) i Tenim un 
nom (guanyador del Llull el 2010). A Mo-
on River va narrar una de les històries més 
íntimes, l’amistat amb una pacient del Clí-
nic que espera uns resultats decisius: “El 
llibre avançava en paral·lel a la vida”.

‘Moon River’ 
2011 
COLUMNA

després de la condemna va rebre la 
bona nova de la commutació de la 
pena. No aconseguiria esborrar el 
trauma de la privació de llibertat ni 
tan sols quan va sortir de presidi. El 
1950, un any després de la mort del 
pare, Villatoro Porcel emprendria 
el llarg viatge fins a Terrassa poc 
després que s’hi haguessin ins-
tal·lat la dona, Francisca Carpio, i 
el fill. “Marxar no vol dir fugir, sinó 
tornar a néixer –resumeix–. La ve-
ritable emigració és això: és la pos-
sibilitat de començar una segona 
vida que ha triat un mateix. El meu 
avi ho va decidir als 60 anys”. 

El país dels vençuts 
Villatoro escriu, a Un home que se’n 
va, que el “millor lloc per amagar un 
vençut és entre molts vençuts, al pa-
ís dels vençuts”. “L’avi va marxar 
d’Andalusia en una demanda d’ano-
nimat –diu–. Tenint en compte que 
era republicà i que creia en el pro-
grés, a casa seva arrossegava la der-
rota físicament. Catalunya era un 
bon lloc per començar”. El llibre vol 
ser un pont entre la baula familiar 
d’abans de l’emigració i la de des-
prés: “La literatura és un combat 
contra la mort, més que contra 
l’oblit. Sempre firmo com a escrip-
tor i periodista –continua–. Aques-
ta conjunció copulativa em defi-
neix: sóc partidari de renéixer, sí, 
però de recordar també”. L’home 
que se’n va vol un nou futur però no 
oblida les arrels.✒
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