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Villatoro obté el Ramon Llull amb 
una novel·la lírica sobre el Barça

ANNA ABELLA
ANDORRA LA VELLA

E
l Barça a la final de la Cham-
pions de París del 2006 (1-2) 
amb gols d’Etoo i Belletti, 
els vincles entre un pare i 

un fill i com el sentiment culer és 
capaç d’influir en les relacions hu-
manes són els ingredients amb què 
l’escriptor, periodista i articulista 
Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) ha 
aconseguit guanyar el partit més es-
perat de les lletres catalanes. Ahir 
va rebre a Andorra la Vella el pre-
mi Ramon Llull, dotat amb 90.000 
euros, gràcies a la novel·la Tenim un 
nom, títol inspirat en l’himne blau-
grana (Tenim un nom, el sap tothom: 
Barça, Barça, Barça!).  
 Probablement no hi ha un marc 
històric més bo que el del Barça de 
les sis copes per secundar aquesta 
novel·la, encara que, com va puntua-
litzar ahir Villatoro poc abans de re-
bre el guardó a l’Auditori Nacional 
d’Andorra, a Ordino, el llibre «trac-
ta sobre el  Barça, però no tant so-
bre l’equip, la junta o el futbol. Es 
refereix més al sentiment de ser de 
l’equip. Fent servir el club com a pa-
lanca he intentat narrar la realitat, 
la contemporaneïtat». Així, el que té 
importància no és tant «el que es ju-
ga al camp com el que passa a les ca-
ses on hi ha una televisió» des d’on se 
segueix el partit. 

RETROBAMENT FAMILIAR / El premi 
Ramon Llull, que aquest any ha arri-
bat a la XXX edició, és fruit de l’acord 
del Govern andorrà amb l’editorial 
Planeta, que publicarà l’obra gua-

El llibre s’ha 
ambientat en la final 
de la Champions 
del 2006 a París 

‘Tenim un nom’ 
tracta del sentiment 
culer com a element 
integrador familiar 

nyadora el 4 de març vinent. A la 
novel·la, que a més a més de l’edició 
catalana serà traduïda al castellà i al 
francès, un pare que ha treballat de 
periodista durant molts anys a l’es-
tranger torna a Catalunya i es retro-
ba amb el seu fill adolescent. El pare 
s’està morint i per reprendre la re-
lació amb el fill a qui amb prou fei-
nes ha vist des que era petit decideix 
emprendre un viatge amb ell a Pa-
rís, per assistir a la final del Barça. 
«Tenim un nom és una novel·la de pa-
res i fills, però també és una novel·la 
de dones, de mares, mullers i filles, 
del món de les dones. És una novel·la 
masculina perquè els qui es mouen 
són homes, però les que esperen a 
casa són dones. Tots ells són impor-

33 Vicenç Villatoro, ahir, a la conferència de premsa que va oferir a la seu del Govern d’Andorra.
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tants», va explicar l’escriptor.
 «Molts pares i fills no sabrien de 
què parlar a casa si no existís el Bar-
ça», opina Villatoro, que a la novel-
la aconsegueix que els seus perso-
natges verbalitzin les seves emoci-
ons. Villatoro admet que no va anar 
a la final de París, encara que sí que 
ho va fer un dels seus fills, que li va 
explicar l’experiència. «Però sí que 
vaig anar a la final de la Recopa a 
Rotterdam i això em va servir d’ex-
periència per a la novel·la», explica. 
«¿Per què cal parlar del Barça en una 
novel·la? ¿Per què no?», es pregun-
ta retòricament Villatoro. «¿Com és 
possible que un fenomen que té tan-
ta importància en la societat no hagi 
estat fins ara motiu de novel·la?». Es 
respon ell mateix: «El Barça és a tot 
arreu, sobretot aquest últim any, en 
què he escrit la novel·la. Era difícil 
no veure’l i no trobar-hi el seu  inte-
rès narratiu».
 
L’EMOCIÓ COM A ARMA / Recalca el gua-
nyador del Ramon Llull que l’obra 
no es tracta d’un assaig: «És fàcil es-
criure un assaig sobre què significa 
el Barça, però una novel·la és un in-
tent de comprensió emotiva. I de cap 
manera és una farsa. És un llibre fet 
més a favor de l’èpica i la lírica que 
no de la farsa». Visiblement emoci-
onat pel premi, Villatoro va expres-
sar ahir la «infinita il·lusió» no tant 
per la llista de guardonats que l’han 
precedit, sinó pel «moment perso-
nal» en què ha elaborat el llibre: «No 
és autobiogràfic, però sí que està vin-
culat a coses que estaven passant a la 
meva vida». 
 Les influències de la novel·la són 
diverses. Una és el recent llibre de 
John Carlin El factor humà, sobre el 
partit de rugbi més èpic jugat mai 
a Sud-àfrica, l’adaptació del qual, 
firmada per Clint Eastwood, arri-
ba avui als cinemes. Però el referent 
«més clar és la novel·la El cronista d’es-
ports, de Richard Ford, i el més es-
trany, una cançó del grup Manel, A 
vegades ens en sortim.
 «El Barça sempre és un fenomen 
interessant, però vaig començar a 
veure’l d’una manera literària quan 
una editorial britànica em va en-
carregar un llibre de regal sobre el 
club», explica.
    Villatoro va admetre que hi ha un 
vincle clar i estret entre barcelonis-
me i catalanitat, però també li sem-
bla important «el caràcter aglutina-
dor que és capaç d’establir dins de la 
família». H

33 La seva obra narrativa i assagís-
tica es desplega en una trentena 
de llibres com Evangeli gris (premi 
Sant Jordi, 1982), País d’Itàlia (pre-
mi Sant Joan, 1983), Les illes gro-

gues (premi Ciutat de Barcelona, 
1987), Titànic (1990), Hotel Europa 
(premi Documenta, 1992), La cla-

ror de juliol (premi Ciutat de Palma, 
1996), La ciutat del fum (premi Pru-
denci Bertrana, 2001), La derrota 

de l’àngel (premi Carlemany,  2004), 
Els jueus i Catalunya (2005) i L’en-

gany (2007).

33 El currículum del periodis-
ta, gestor cultural, polític i escrip-
tor Viçenç Villatoro és molt extens 
i plural. Llicenciat en Ciències de 
la Informació, ha estat diputat de 
CiU, director general de Promoció 
Cultural de la Generalitat, director 
del diari Avui, director general de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió (2002-2004) i ha col·laborat 
en nombrosos programes de tele-
visió i en premsa escrita. Actual-
ment és columnista d’EL PERIÓ-
DICO.

Un autor plural i multipremiat 
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