Vicent Pallarés

Lloc i any de naixement

Barcelona, 1951
Nom complet
Vicent Pallarés i Porcar
Nom de ploma
Vicent Pallarés

L’autor

Ressenya biogràfica

Vicent Pallarés i Porcar va nàixer a Barcelona el 1951, on residí fins que el 1959 la
família es traslladà a Suera (Plana Baixa), el poble d’origen. El brusc canvi d’ambient, de
la gran ciutat al món al rural, i els anys de dura adolescència passats en aquest poblet de
la serra d’Espadà influirien notablement en la seua personalitat i han estat font
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d’inspiració contínua, com es pot veure en algunes de les seues novel·les.
Cursà el batxillerat a Onda i la carrera de Magisteri a Castelló. A divuit anys tornà a
Catalunya per exercir la docencia en l’ensenyament primari a l’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona i Sant Antoni de Vilamajor. Mentrestant, obtingué el títol de Mestre de Català
i el de llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, en l’especialitat de Pedagogia
Terapèutica. L’any 1986 es traslladà a Onda (Plana Baixa), on fixà la residència. El 1991
oposità a l’ensenyament secundari i obtingué plaça de professor de Valencià, docència
que ha exercit als instituts de Sogorb i Betxí.
En el terreny de la narrativa, féu les primeres passes l’any 1982, amb l’obtenció del
Premi Armengot de Novel·la, concedit a la ciutat de Castelló. Des d’aleshores, no ha
parat d’escriure ni de publicar relats i novel·les, tant per al públic adult com per a
l’infantil i juvenil, i en el seu currículum figuren nombrosos premis literaris obtinguts
arreu del territori lingüístic català.
Coneix també el món audiovisual, on ha escrit guions cinematogràfics (L’àngel d’ulls
fers, basat en El valle incompleto, la seua primera novel·la) i episodis per a sèries
televisives (Francesc Tàrrega i Jorge Juan Santacília, dins Valencians que fan història),
entre altres treballs.

L’obra
Obra publicada
Novel·la
«El valle incompleto». Premi Armengot. Edi. Armengot. Castelló, 1982.
«La immensa solitud de Geneviève Lelouch». Premi Recvll. Ed. Pòrtic. Barcelona, 1993.
«L’heretgia amagada». Premi Vila de Puçol. Ed. 7 i mig. Benicull del Xúquer, 2000.
«Les urpes del llop». Premi Constantí Llompart / Ciutat de València. Ed. Bromera. Alzira,
2002.
«L’àngel covard». Premi Enric Valor /Diputació d’Alacant. Ed. Bromera. Alzira, 2004.
Relat breu
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«L’àngel custodi». Premi Alambor. Revista Passadís de les Lletres. Benicarló, 1996.
«A ulls clucs». Premi Manuel de Pedrolo. Ed. Universitat de Lleida. Lleida, 1996.
«Provatures». Premi La llengua elèctrica de narrativa eròtica. L’Eix Editorial. Girona, 1996.
«El pes mosca». Brosquil Edicions. València, 2000.
«Evasions efímeres». Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida. Ed. Bromera. Alzira, 2001.
«Retalls de vellut gris». Premi Ciutat de VIla-real. Brosquil Edicions. València, 2002.
«Dèries i misèries». Premi Josep Pascual Tirado. Brosquil Edicions. València, 2004.
Novel·la infantil
«El mapa d’Arístides». Brosquil Edicions. València, 2002.
Novel·la juvenil
«La mirada de Rebeca». Ed. Tabarca. València, 2001.
«La llum del capvespre». Premi Benvingut Oliver. Ed. Perifèric. Catarroja, 2005.
Obra col·lectiva
Teatre infantil
«El cigroner de Vilafreda» (amb Vicent Palanques). Brosquil Edicions. València, 2003.
Novel·la juvenil
«El magma silenciós» (amb Manel Garcia i Grau). Onada Edicions. Benicarló, 2011
Col·laboracions en premsa periòdica i/o especialitzada
Setmanari El Full. Onda.
Setmanari Arrels. Onda.

Referències
Enllaços d’interès
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Correu-e: areus51 [arrova] hotmail [punt] com

Guardons
Premis literaris i altres guardons
Recull-Francesc Puig i Llensa de narració (1993) per «La immensa solitud de Geneviève
Lelouch»
Alambor de Benicarló (1993) per «L’àngel custodi»
Vila de Puçol (1999) per «L’heretgia amagada»
La Vall d’Albaida de narrativa eròtica (2001) per «Evasions efímeres»
Ciutat de València – Constantí Llombart de narrativa (2001) per «Les urpes del llop»
Ciutat de Vila-real de narrativa (2001) per «Retalls de vellut gris»
Enric Valor de novel·la de la Diputació d’Alacant (2004) per «L’àngel covard»
Pascual Tirado de Narrativa de la Diputació de Castelló (2004) per «Dèries i misèries»

Altres referències al web
https://www.elpontdeleslletres.cat//tag/vicent-pallares
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