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Vicenç Villatoro, nou director del CCCB, publica a l’editorial Proa ‘Un home que se’n va’

Josep Palomero

La primera vegada que vaig 
baixar a Castro tenia onze anys 

i era tot molt més lluny que no 
pas ara. (...) Era l’any seixanta-vuit, 
aquell primer viatge (...) Jo arribava 
a Castro, adolescent, amb el gust 
de la provocació i de la diferèn-
cia, però també amb la curiositat 
d’anar a veure l’altre, que no és ben 
bé altre, que és una mica tu”. 

Castro del Río: el poble cordovés 
on el 1592 va estar pres Cervantes i 
on es va retirar el psiquiatre Carlos 
Castilla del Pino en l’anomenada 
Casa del Olivo. Un poble blanc i 
bonic, amb nom romà i restes d’un 
castell àrab, amb carrers princi-

Un món d’infantesa i joventut 
que la guerra va trencar

una obra que incorpora diversos gèneres
dir que la seua vida havia arribat 
al final en aquell poble blanc on 
havia nascut i que havia de prosse-
guir en aquella inhòspita Terrassa 
dels anys cinquanta que s’anava 
omplint d’immigrants que fugien 
nord enllà.

supervivència
Massa major per a adaptar-se ple-
nament a la vida catalana, Vicente 
Villatoro va sobreviure fent repàs 
escolar a casa sense tindre la titu-
lació de mestre i, en enviudar, va 
tornar al poble, que ja no era tam-
poc ben bé el seu, per a passar tem-
porades amb la filla, que alternava 
amb estades de retorn a Terrassa, 
en aquella època de comunicacio-
ns precàries, en què tot estava més 
lluny. El seu nét, l’autor de l’obra --
que no deixa de ser un homenatge 
a totes les víctimes innocents de la 
barbàrie que va sofrir aquella gene-
ració-- es pregunta sobre la causa de 
la tristesa permanent de l’avi, i con-
clou, enunciant la que sembla ser 
la tesi principal del relat: “Aquesta 
cosa no és tan sols la presó o la gue-
rra o la pobresa. Aquesta cosa és el 
Mal. La constatació que el Mal és 
una dada real sense la qual no es 
pot entendre la vida. Que el Mal 
existeix”.

El Mal i les seues víctimes, i una 
en especial: aquest home que, com 
tants, es va veure succionat pel 
tornado d’uns esdeveniments in-
controlables que li van canviar la 
vida i, arrancat de Castro, passant 
per la presó, va aflorar a Terrassa, 
sense més voluntat que anar vivint 
els anys que li quedaven i veure 
créixer els néts, que aleshores no 
sabien qui era aquell ancià bonho-
miós i amatent a qui anomenaven 
‘abuelo’. I potser no ho haurien sa-
but mai si un d’ells, d’ofici escrip-
tor, no haguera sentit la curiositat 
de furgar en la terra per a descobrir 
les seues arrels. H

pals, cases de terratinents i barris 
de jornalers. Amb esglésies, caser-
na de la guàrdia civil, comerços 
i una botiga de teles que regenta 
un Villatoro, epígon d’una llarga 
nissaga de sastres. Un poble en què 
els primers mesos de la Guerra Ci-
vil van resultar espantosos per a la 
gent de dretes, així com els primers 
anys de la postguerra van ser terri-
bles per a les persones d’esquerres, 
tot i que es tractara simplement 
de republicans moderats que, per 
l’edat, ni tan sols van ser mobilit-
zats. Aquells episodis van marcar 
especialment Castro en el mapa 
de l’escalada homicida, entre veïns 
i coneguts, enmig d’aquella co-
mesa brutal. Entre les víctimes de 
la repressió feixista aplicada pels 
militars vencedors, a més d’altres 
innocents, un home bo: Vicente 
Villatoro Porcel, l’avi Vicenç que va 
morir a Terrassa nou anys després 
que el seu nét adolescent fera el 
1968 aquest primer viatge al poble, 
ignorant que un dia seria escriptor 
i que, com en el cas de García Már-
quez quan va acompanyar sa mare 
a Aracataca per a posar en venda la 
casa familiar, la història de Castro 
se li incrustaria tan fondo que, 40 
anys després, hauria de redimir-la, 
i de redimir-se, escrivint sobre el 
procedir d’un home que va estar 
anant-se’n de la vida d’ençà que li 
la van interrompre bruscament 
amb aquella guerra, de la qual va 

activitats. De fet, ni tan sols es tracta 
d’una novel·la, sinó que és una obra 
que incorpora diversos gèneres i 
procediments: la biografia, el repor-
tatge, les entrevistes, la investigació 
i l’assaig. Tot això, convenientment 
estructurat perquè l’interés es man-
tinga, i a pesar que en el primer 
paràgraf s’enuncie detalladament 
l’objectiu de l’obra. Com en el cas de 
Cercas en ‘Anatomía de un instan-
te’, Villatoro ha escrit aquest llibre 
al llarg de set anys per tal de com-
prendre què hi ha darrere d’unes 
fotografies i d’uns documents ad-
ministratius, a fi d’explicar-se qui 
era el seu avi, i també per analitzar 
qui és ell, quines són les arrels an-
daluses d’un català nascut a Terras-
sa, nét de cordovesos per banda de 
pare, i de catalans per banda de 
mare: ell mateix, un producte mes-
tís, com afortunadament ho som 
tots, una amalgama de constituents 
diversos.

En el llibre, doncs, s’han incor-
porat unes quantes fotografies 
familiars i s’han transcrit diversos 
documents que l’autor ha rescatat 
dels arxius que custodien el drama 
vital de l’avi. El nét els ha contex-
tualitzat i els ha explicat, perquè 
ha hagut un moment en la seua 
vida en què ha sentit la necessitat 
d’entendre les penalitats per les 
quals va passar aquell ancià que un 
bon dia, sent ja un home de seixan-
ta anys, es va veure forçat a deci-

obtindre un benefici molt amarg: 
la sentència d’una pena de mort.

‘Un home que s’en va’ no és una 
novel·la més de Vicenç Villatoro i 
Lamolla, també conegut pel seu 
treball com a periodista, directiu 
de diversos mitjans de comunica-
ció i promotor cultural, entre altres 

la cartelera

el teatro de Benicàssim acoge hoy, a las 19.30 
y 22.30 horas, la proyección del drama ‘Mil veces 
buenas noches’, que obtuvo el premio del jurado 
en el Montreal World Film Festival. La película abor-
da la historia de una reportera gráfica de guerra a 
la que su familia le pide que deje el trabajo ante el 
riesgo de verla muerta en cualquier momento. H

Q

el paranimf de la uJi rinde hoy homenaje a 
charles chaplin con la proyección de ¡armas al 
hombro!. Y las proyecciones continúan el viernes 
y el sábado, en el mismo espacio, con la pelícu-
la ‘Omar’, que aborda la historia de un joven de la 
palestina ocupada que debe tomar decisiones de 
vida o muerte. a las 19.30 horas. entradas, 3,50. H

Q

‘Mil veces buenas noches’, 
hoy, en el cine benicense

Homenaje a Chaplin y una 
cinta palestina, en la UJI

noticias culturales

La galería de arte aitana de Burriana (c/ Maes-
trat 1a) arranca otoño con la fuerza del paisaje de 
dos artistas que comparten algo más que el amor 
por el oficio: amalia del Álamo y rosa Álamo, ma-
dre e hija. ambas abordan el tema del paisaje con 
una gran sensibilidad; amalia desde un prisma 
más intimista y rosa con una visión onírica. H

Q

el paranimf de la uJi acoge el próximo jue-
ves, 23 de octubre  el espectáculo ‘Documento 
nacional de identidad’, un viaje escénico que 
va más allá de las fronteras de la identidad y la 
nacionalidad, en el que se entremezcla la danza 
contemporánea con el texto el vídeo y la música 
en directo (20.00 horas). entrada, 12 euros. H

Q

Amalia y Rosa del Álamo, en 
la sala Aitana de Burriana

‘Documento nacional de 
identidad’, en el Paranimf

“Compartir el nom, 
a més de la sang. 
També per això estic 
escrivint el que escric 
(dubtant sempre si 
estic escrivint sobre ell 
o sobre mi.”

“El seu món ja ha 
deixat de ser. I ell ja no 
és qui era. És un home 
que se’n va”
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