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Universitat d’estiu tot l’any PUIGCERDÀ
Vicenç Villatoro estrena el curs 2009-10 de
l’Associació Universitària de Cerdanya
El periodista, escriptor i polític parlarà de la literatura catalana del segle XX,
aquest divendres al vespre al Museu Cerdà

El periodista, escriptor i polític Vicenç Villatoro protagonitarà l’acte
inaugural del curs 2009-10 de l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer).
Villatoro pronunciarà la conferència El Jardí Perdut de la L iteratura Catalana del
s.X X. L’activitat, gratuïta i oberta a tothom, serà aquest divendres 20 de
novembre a les 20.30 h., al Museu Cerdà de Puigcerdà.
La sessió també comptarà amb la intervenció de
xxxx , com a representant
de l’Ajuntament de Puigcerdà; i Francesc Armengol, president de l’Associació
Universitària de Cerdanya.
Vicenç Villatoro i Lamolla (Terrassa, 1957) és llicenciat en Ciències de la
Informació. Entre d’altres càrrecs, ha estat director de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió entre 2000 i 2004, director del diari Avui entre 1993 i 1996,
director general de Promoció Cultural de la G eneralitat entre 1997 i 2000 i
director de la Fundació Enciclopèdia Catalana entre 2000 i 2002. La seva
prolífca tasca d’articulista també ha passat per mitjans com ara El Periódico de
Catalunya, El País, El Temps, Serra d’Or, Revista de Catalunya i El Correo Catalán.
També ha presentat programes de Televisió de Catalunya com Millenium,
Trossos i Crònica 3.
En l’àmbit literari, V illatoro es va iniciar en la poesia però és més conegut per
novel.les i assaigs com ara País d'Itàlia (1984), Titànic (1990), Hotel Europa
(1992), La ciutat del fum (2001), La Torre (2006), Els jueus i Catalunya (2005) i
L’engany (2007). Ha guanyat premis com el Carlemany (2004), Prudenci
Bertrana (2001) i Ciutat de Palma (1996). Com a polític, va ser diputat al
Parlament per CiU entre 1999 i 2002. F inalment, ha escrit guions per a televisió
i cinema, tot col.laborant amb autors com Jaume Cabré, Jaume Fuster i A ntoni
Verdaguer.

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/FitxaAutors.asp?idregistre=6538
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