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CAPITAL ESPIRITUAL DEL MÓN

L’herència de Deulofeu
® Genís Sinca, premi Josep Pla per «Una família exemplar», avança que
dedicarà el proper llibre a la ciutat de Figueres i al llegat del farmacèutic
FIGUERES | CRISTINA VILÀ

Si una cosa va deixar clara l’escriptor i periodista Genís Sinca
durant la presentació, sui generis,
de la seva novel·la Una família
exemplar, dissabte passat al Museu del Joguet de Figueres, és que
les teories del figuerenc Alexandre Deulofeu l’han fascinat. Les
idees avançades i premonitòries
del qui fou alcalde de Figueres
l’han fet imaginar un protagonista molt particular per a la seva
pròxima novel·la, un psiquiatre
de més de 200 anys que, portat
per les ensenyances de Deulofeu,
anirà a Figueres a predicar tot allò
que li ha ensenyat el mestre. Més
que dedicar-se a parlar de la seva
primera novel·la, guanyadora del
darrer premi Josep Pla, Sinca
avançà molts detalls del seu nou
treball literari, el segon volum del
que vol ser una trilogia. “Figueres
es convertirà en la capital espiritual del món”, augurà.
L’escriptor manresà bolcà una
bona dosi d’humor al llarg de
l’hora que durà l’acte. Responent
com volia a les preguntes del presentador, el director editorial del
SETMANARI EMPORDÀ, Carles
Ayats, no el va pertorbar en absolut l’auditori congregat –segons
les teories de Deulofeu hi havia
més de 200 persones a la sala i no
mitja dotzena. Pregunta rere pregunta, Sinca anà revelant molts
secrets de la nova proposta que
farà les delícies dels seus nom-

Art Bona acollida
del llibre d’art «La
mirada persistent»
® El Teatre-Museu Dalí de Figueres
es va omplir de públic, dijous passat,
per assistir a la presentació del llibre
d’art La mirada persistent on la
doctora en Humanitats Mariona
Seguranyes repassa 70 anys de
pintura figuerenca i reivindica la
importància d’una escola de pintura
empordanesa. Glòria Bosch, directora
d’Art de la Fundació Vila Casas, el
presentà mentre que Seguranyes en
féu una pinzellada detallada.

Lletres Desgranen el vincle de Soldevilla amb Tintín
® Josep Maria Dacosta va ser l’encarregat de desgranar la passió que sent Joan
Manel Soldevilla per Tintín durant la presentació de Som i serem, el tercer llibre que
li dedica. L’acte serví també per estrenar l’espai El Kulturale a Figueres.
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brosos lectors, ja que Una família exemplar ja ha arribat a la tercera edició i ha ajudat a situar
Manresa dins l’univers literari.
Possibilitat de transformació
Sinca confessà haver-se dedicat
durant anys al digne ofici de negre, és a dir, a escriure llibres que
signaven altres. “Som molts com
jo i sumem una força insòlita”, assegurà. No fent cas dels consells
del seu pare i després d’una conversa molt instructiva amb un
editor passejant per la platja d’Altafulla, va decidir escriure una novel·la amb més de mig miler de
pàgines que és, diu, “l’antídot a la
crisi”. A Una família exemplar,
que s’havia de titular El gendre

perfecte però que les darreres aparicions d’Urdangarin li van fer
canviar d’opinió, Sinca ha retratat uns personatges seduïts pel
poder, dues famílies de Manresa
i Tortosa, les relacions de les quals
simbolitzen, entre altres coses, la
lluita entre el bé i el mal. “En el
fons és una novel·la molt moral,
hi ha un significat profund, que
cada individu entengui que és l’únic ésser que pot transformar-se”,
explicà tot assegurant que el seu
interès és que “el llibre faci passar
una bona estona”. Sinca es mostrà satisfet d’haver guanyat el Josep Pla, un guardó que reconeix
la tasca dels periodistes, un
col·lectiu que, ja fa temps, “estem
assaltant el món de la literatura”.

Lletres Pep Vila explora dos naufragis al cap de Creus
® L’historiador Pep Vila va narrar, divendres passat a Figueres, un succés insòlit
que va tenir lloc el 1654 a les costes de Cadaqués, el naufragi de dues galiotes
carregades d’or i plata, patrimoni que van espoliar els veïns del poble. Vila n’ha
deixat testimoni de la seva investigació en un llibret molt complet.
FALGUÉS FOTOGRAFIA

SANTI COLL

Lletres Plasmen els records d’un fill d’exiliat republicà
® Gentil Puig, professor honorari de la Universitat de Perpinyà i de l’Autònoma de
Barcelona, fa, a El passat ens empaita, un recorregut autobiogràfic com a fill d’exiliat
republicà. El llibre es va presentar dissabte al Mume de la Jonquera.
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