
Santiago Vilanova i Tané  -  Olot, Garrotxa, 1947 

Escriptor, periodista, dirigent ecologista i consultor ambiental.  
Un dels pioners del pensament ecologista a Catalunya i a Europa. 

 
Ha estat: 

Director de la revista ecologista Userda (1977-81)  
Director del Diari de Barcelona (1983-84) 

 
Actiu ecologista que ha participat: 

Cofundador del Moviment Ecologista Català (1982) 
Cofundador Alternativa Verda (1983) 
Confederación de Los Verdes i d’Els Verds-Alternativa Verda (1999) 
President de l’Associació Una Sola Terra 

 
És autor o coautor: 

El síndrome nuclear (Bruguera, 1980)  
L’econacionalisme (1981, assaig),  
Chernobil: el fin del mito nuclear (Anthropos, 1988)  
Acció paral·lela (1984, novel·la),  
El secret d’Hiva-Oa (1998, novel·la),  
L’onada ecològica (1991, assaig, premi Xarxa 1990) 
El combat ecologista a Catalunya (1979, assaig, premi Xarxa 1978) –coautor- 
Catalunya sota el perill de l’urani (1981, assaig) 
Empresaris verds per un planeta blau (Blume 1994)  
La bomba atòmica de Franco (Llibres de l´Índex, 2011) 
Fukushima, el declive nuclear (Icària, 2012) 
L´Estat ecològic (Base, 2013)1 
L´ull blau de Sibèria (XXV Premi de narrativa Sebastià Juan Arbó, 2012, novel·la)2 
L’ànima del volcà (Base, 2015, novel·la)3 

 
Actualment: 

 Col·labora habitualment al diari El Punt/Avui 

 Membre de Constituïm (grup que ha elaborat la primera proposta de text 
constitucional català sorgida de la societat civil) 

 Vocal de la sectorial 3E (ecologia, entorn i energia) sectorial de l’ANC 

 Ponent de la secció Ecologia i Recursos naturals de l´Ateneu Barcelonès 
 
 
 
 

1 Aportació innovadora al pensament catalanista contemporani. Si la reivindicació d’un Estat propi 

és ja avui una posició majoritària de la nostra societat civil, el debat democràtic se situa ara en 
les característiques que ha de tenir aquest Estat per superar un model econòmic i de 
desenvolupament que ens ha portat a l’atzucac i del qual se’ns expliquen els antecedents. 
L’assaig de Santiago Vilanova arrela en la tradició ecopacifista europea i en l’anomenada 
economia ecològica per sortir de la crisi. Més de trenta anys després d’haver escrit 
L’econacionalisme, Vilanova ens ofereix una nova visió al caliu de l’Assemblea Nacional 
Catalana, de la qual és un dels impulsors de la sectorial E3 per la Independència (ecologia, 
energia i entorn). 



2 L’ull blau de Sibèria descobreix per primera vegada en la literatura catalana la geografia més 
enllà dels Urals, on es localitzen grans reserves hídriques i naturals. Entre aquestes es troba el 
llac Baikal, l’ecosistema més gran d’aigua dolça del planeta. El lector viatjarà junt amb el 
protagonista d’aquesta novel·la d’espionatge científic per ciutats que estan destinades a 
esdevenir enclavaments estratègics del segle XXI: Novosibirsk, Akademgorodok i Irkutsk. Els 
paisatges de Miquel Strogoff estan avui en perill de ser dominats per la cobdícia de controlar els 
recursos i les espècies endèmiques que els configuren. Contra aquesta ambició de corporacions, 
superpotències i serveis d’intel·ligència s’alça un moviment en defensa del territori liderat per 
escriptors, poetes i ecologistes siberians.  
L’ull blau de Sibèria és una trama emmarcada en l’economia global en la Rússia de Putin i un crit 
per la protecció del Baikal, aquest «gran mar» enmig de la immensa taigà. 

 
3 La narració s'inicia amb l'aparició d'un cadàver a l’illa de Pasqua i una investigació policial per 

descobrir qui és i quines han estat les causes de la seva mort. Prenent com a fil narratiu la 
història d’un noi català atret pels volcans, i a mesura que avança la investigació policíaca, l’autor 
ens apropa a diverses cultures del món i al seu esforç per mantenir més enllà de l’explotació 
econòmica els espais amenaçats. 


