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Desapareix un renovador de la literatura satírica

Tom Sharpe serà acomia-
dat diumenge al matí
(08.15 h) amb una ceri-
mònia anglicana que s’ofi-
ciarà a l’església de Sant
Martí de Palafrugell. El cos
de l’escriptor estarà fins
llavors al Tanatori de Pala-
frugell, municipi on resi-
dia de manera permanent
des de l’any 1995, quan va
adquirir la casa del núme-
ro 6 del carrer d’Homer, a
Llafranc. Després del fu-
neral, Sharpe serà incine-

rat i les seves cendres se-
ran escampades a Lla-
franc, a Cambridge i a
Northumberland.

L’enamorament de l’es-
criptor amb aquest indret
de la Costa Brava es va pro-

duir el 1989, quan el va vi-
sitar amb el seu represen-
tant, i s’hi va acabar esta-
blint temporalment uns
quants hiverns, com re-
cordava ahir la directora
de l’hotel Llevant, Carme
Farrarons, que l’allotjava.
“Va ser un amor a primera
vista. Es va enamorar de la
tranquil·litat. Va venir a fi-
nals de tardor, no hi havia
gent i feia un dia esplèn-
did; per això va creure que
era el lloc ideal per escriu-
re en calma durant uns
mesos.” Sharpe va dema-
nar que instal·lessin una

taula en una habitació
amb vista al mar i va repe-
tir uns quants anys.

La seva facilitat per
conversar li va permetre
fer amics aviat. De les xer-
rades després de la feina
en va sortir l’oferiment
perquè es comprés una ca-
sa. Sharpe es va instal·lar a
Llafranc permanentment
el 1995, quan va comprar
la casa on va escriure Wilt

s’ha perdut (2004), Els
Grope (2009) i L’herència
de Wilt (2010).

Montserrat Verdaguer
era la seva metgessa i li fe-
ia de secretària personal.
“Ara estava escrivint la se-
va autobiografia, que dei-
xa incompleta. N’havia es-
crit unes 30.000 parau-
les”, va revelar.

Nancy, la seva vídua, va
agrair ahir molt el tracte

rebut a Catalunya: “Es-
tem molt contents que en
Tom hagi pogut disfrutar
durant aquests anys d’un
lloc que li agradava tant.
Valorem molt l’atenció
mèdica que se li ha pogut
donar a casa, perquè en
un hospital hauria estat
molt difícil de suportar
per ell. Farem els possi-
bles per mantenir la casa i
continuarem venint.” ■

Un enamorat
de Llafranc
Joan Puntí
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L’escriptor tindrà una cerimònia
anglicana diumenge a Palafrugell

Nancy Sharpe, la vídua de l’escriptor, ahir a Llafranc ■ JOAN PUNTÍ

Deixa inacabada
la seva
autobiografia,
de la qual havia
escrit unes
30.000 paraules




