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Vicenç Villatoro:

Catalans i jueus, un joc de miralls

Resum
Al llarg de l’últim segle, l’opinió pública catalana ha mirat sovint tot allò que es referia al
món jueu com un mirall dels seus propis conflictes, debats i preocupacions. La mirada
sobre el món jueu ha estat sempre especialment intensa, de vegades per identificació, de
vegades per rebuig, i gairebé sempre transparentava una reflexió sobre la situació del
país. Aquesta mirada variable i sovint contradictòria s’ha projectat tant sobre la situació
del món jueu a Europa a mitjans del segle XX –amb la consagració de l’antisemitisme com
a doctrina oficial i l’impacte enorme de la Xoà–, com sobre el conflicte del pròxim Orient, el
naixement de l’Estat d’Israel i la seva consolidació.
Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) és escriptor i periodista. Com a escriptor ha publicat
una quinzena de novelꞏles i obres narratives, a més de llibres de poesia i assaig, lletres de
cançons i guions cinematogràfics. Com a periodista ha dirigit el diari Avui i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, a més de treballar i colꞏlaborar en nombrosos mitjans. En la
seva obra literària ha estat molt present la temàtica jueva, des de la seva primera per a
adults, Evangeli gris, fins a la darrera obra narrativa publicada El retorn dels Bassat,
passant per l’assaig Els jueus i Catalunya. També com a periodista ha tractat sovint
qüestions vinculades amb Israel i el conflicte del Pròxim Orient, amb entrevistes entre
d’altres a Amos Oz, Iehuda Amihai, Iassir Arafat o el president de l’Estat d’Israel Isaac
Navon.

Propera conferència del cicle:
La fascinació per Israel en la política catalana del segle XX, a càrrec de Ferran Sáez
Mateu
Dijous 25 d’abril, a les 18.30 h
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