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Totes dues publicades a
Destino, Una família
exemplar i Estaba en el
aire es fixen en les am-
bicions i misèries de la

burgesia catalana en moments his-
tòrics i espais diferents i des d’enfo-
caments també molt diversos. Ge-
nís Sinca situa l’acció de la seva pri-
mera novel·la a Tortosa i a Manresa,
l’any 2004. Sergio Vila-Sanjuán se
centra en la Barcelona del 1960 tres
anys després d’haver debutat en la
ficció. Tant Sinca com Vila-Sanjuán
s’han dedicat al periodisme i s’han
decidit a escriure novel·la després
d’anys de compaginar l’ofici amb
l’escriptura de biografies, en el pri-
mer cas (Paco Candel, Heribert Bar-
rera), i d’assajos, en el segon (un am-
biciós estudi sobre el sector editori-
al espanyol i estudis sobre la fira de-
Frankfurt i els bestsellers).

“En el dia a dia t’adones que tots
nosaltres, d’una manera més o
menys amagada, som monstres”, diu
Sinca, que a Una família exemplar
explica la història del prometatge
entre Marina Bou i Ricard Mirabaix:
la noia, llicenciada en filologia angle-
sa, prové d’una família burgesa tor-
tosina; ell es dedica a la informàtica
i ha heretat l’ambició i la mesquine-
sa dels Mirabaix, raça de grimpadors
socials radicada a Manresa, que
compta amb un seguit “de parentela
col·locada en àmbits d’influència de
la ciutat, sobretot funcionaris, des
de l’ajuntament fins a l’administra-
ció”. La nissaga dels Bou, en canvi,
instal·lada en el benestar gràcies a la
branca de la mare –Remei Antich–,
viu els diners d’una manera més re-
laxada. El pare, Joan Bou Vilagrassa,
té una consulta mèdica al pis de dalt
de la casa, on s’ha dedicat durant dè-
cades a visitar els pacients entre “la
col·lecció de Shakespeare forrada en
pell, la rojor excelsa de l’obra com-
pleta de Josep Pla” i el fetus humà
d’un avortament dins d’un pot de
formol: el doctor el fa moure –blub-
blub– introduint-hi glopades d’aire
a través d’una mànega connectada
a un pedal que acciona de tant en
tant. “Aquesta imatge sinistra té una
connexió amb la realitat –admet
Sinca–. Fa uns anys vaig escriure Vi-
da secreta dels nostres metges (Angle,
2009), cosa que em va permetre vi-
sitar cases i consultes d’alguns dels
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Genís Sinca i Sergio Vila-Sanjuán publiquen ‘Una família
exemplar’ i ‘Estaba en el aire’, amb què han guanyat l’última
edició del premi Josep Pla i del Nadal, respectivament.
Les dues novel·les observen l’aparent placidesa de la classe
burgesa autòctona i en treuen llibres molt interessants

metges catalans més coneguts. Al
lloc on treballa el doctor Barraquer
hi ha una col·lecció de totes les ca-
taractes que s’han extret a la seva clí-
nica. No sóc el primer que s’hi ha fi-
xat: Bigas Luna hi va arribar a filmar
una escena de la pel·lícula Angoixa”.

Existencialisme i realisme
El projecte literari de Sinca arrenca
l’any 2004. “Va ser llavors que vaig
decidir que seria novel·lista: des-
prés d’uns anys de formació, vaig
començar a treballar en aquest sen-
tit i a sistematitzar la feina”, explica
abans d’esmentar algun dels seus
llibres de capçalera: hi ha Opinions
d’un pallasso, de Heinrich Böll; Her-
zog, de Saul Bellow; La pesta, d’Al-
bert Camus; Absalom, Absalom, de
William Faulkner, i Cien años de so-
ledad, de Gabriel Gabriel Márquez.
“Una família exemplar explora dos
camins literaris: l’existencialisme
de Camus i el realisme màgic, que a
les meves mans es converteix en un
realisme estrellat, que toca de peus
a terra. Pere Calders ho té molt, ai-
xò”, reconeix Sinca.

A la novel·la, la calma quasi idíl·li-
ca del matrimoni Bou-Antich és in-
terrompuda amb el compromís en-
tre la filla gran i Ricard Mirabaix, l’in-
formàtic que prové d’una família que
amaga més d’un secret. “Crec molt
en un cert determinisme familiar: la
gana s’hereta, i també l’ambició i la
garraperia –diu Sinca–. El que no
s’hereten són les ganes de matar. Un
assassí es fa per les circumstàncies”.
Els Mirabaix són caracteritzats per
un físic poc agradable, del qual sobre-
surten les dents de rata. “Aquest ele-
ment és el que em permet fer una pi-
cada d’ullet a La pesta de Camus i, de
retruc, també em remeto a les epidè-
mies històriques de pesta –diu l’au-
tor–. El metge francès Paul-Louis Si-
mond va descobrir a finals del segle
XIX que el que transmetia la pesta no
eren les rates sinó els paràsits que
aquests animals tenien. Passa el ma-
teix a la novel·la, en què hi ha una fa-
mília de rates, però també algun per-
sonatge que desenvolupa una relació
parasitària”.

Mentre pensa en la segona part
de la novel·la –en principi n’hi ha
d’haver tres–, Sinca investiga el prò-
xim personatge de qui escriurà una
biografia, Joan Baptista Cendrós
(1916–1986), empresari i promotor
cultural català que va ajudar a fun-
dar Òmnium Cultural, va patroci-
nar alguns dels autors de la Nova
Cançó, va ajudar a rellançar l’edito-
rial Proa, els premis Sant Jordi i
Carles Riba i va fabricar, durant dè-
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tranquil·litzants. “El Juan Ignacio
és un personatge idealista que topa
amb la realitat del moment –expli-
ca Vila-Sanjuán–. Creu en la troba-
da entre la creativitat i el món de la
indústria. L’inici de l’obertura del
règim franquista convertia la ciutat
en un entorn adequat per a aques-
ta mena d’intercanvis”.

Tot i que puntualment passeja al-
gun dels personatges pels baixos
fons barcelonins, la major part de la
novel·la transcorre en espais fre-
qüentats per les classes benestants.
“El món de l’empresa i la indústria
no s’ha tocat excessivament, en la li-
teratura d’aquí, i em sembla un es-
pai molt interessant, perquè és on
es fan visibles les ambicions, la ge-
losia i les traïcions”, diu Vila-San-
juán, que situa l’acció de la novel·la
en un context en què la recuperació
de la llengua catalana encara està en
una fase embrionària. “Hi ha una
part de la burgesia autòctona que
presenta contradiccions que els lli-
bres d’història diuen que són in-
compatibles: d’una banda és molt
franquista, de l’altra és molt sensi-
ble a les arts en molts nivells”, as-
segura l’autor, que considera que “el
realisme i el costumisme són secun-
daris, a la novel·la: complementen
les històries més o menys significa-
tives sobre la condició humana que
s’hi poden trobar”.✒

Un dels dos epígrafs de la no-
vel·la Estaba en el aire és de
Louis Auchincloss (1917–
2010), autor nord-americà de
qui Libros del Asteroide ha tra-
duït recentment dues no-
vel·les importants, La educa-
ción de Oscar Fairfax i El rector
de Justin. “L’any 1991 vaig pas-
sar una temporada a Boston i
vaig llegir molts llibres d’Aun-
chincloss, un autor que conti-
nua la tradició de Henry James
i Edith Wharton –explica Sergio
Vila-Sanjuán–. És un escriptor
de la classe alta nord-america-
na, irònic però no sagnant,
amb molta capacitat d’obser-
vació. El seu registre és molt
fi”. Igual que Auchincloss, Vila-
Sanjuán també es fixa en la vi-
da de les classes altes, i com-
parteix l’afirmació de l’epígraf
inicial, on es parla de la neces-
sitat d’aconseguir fer el que es
vol amb la pròpia vida: “Acos-
tumem a culpabilitzar els al-
tres dels nostres problemes,
quan el que hauríem d’intentar
és ser dels que se’n surten”.

Una família exemplar va en-
capçalada per tres referències.
Una del Gènesi, una altra de
Petrarca i, finalment, una cita
dels Assaigs de Montaigne:
“Cada home porta dins seu la
forma completa de la humana
condició”. Sinca hi està molt
d’acord. A la novel·la furga en
els punts més foscos dels per-
sonatges a través de l’esper-
pent: a mesura que el lector
avança, l’humor s’ennegreix i
les situacions s’enterboleixen.
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burgesia catalana
cades, el famós massatge facial Flo-
ïd, que encara ocupa un lloc prefe-
rent de les barberies més rotundes.

La condició humana
Sergio Vila-Sanjuán proposa, a Es-
taba en el aire, un viatge a la Barce-
lona del 1960 a través de tres histò-
ries creuades. D’una banda, resse-
gueix el periple del publicitari Juan
Ignacio Varela, que col·labora al
programa radiofònic Rinomicina le
busca, en què l’equip dirigit per Luis
Rupérez –ficcionalització d’Enri-
que Rubio– es dedica a localitzar
persones desaparegudes i a posar-
les en contacte amb els familiars
que les busquen. Un dels casos que
investigaran és el d’Antonio Luna,
que arriba a Barcelona des de San-
tander decidit a trobar la mare i el
germà, i durant la recerca comença
a treballar a la Seat. Per acabar, Vi-
la-Sanjuán també centra l’atenció
en Tona Viladomiu, una dona de
l’alta societat que arrossega un dra-
ma familiar que només pot pal·liar
amb el consum excessiu d’alcohol i
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