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Víctor Amela: 'He entès millor qui sóc i d'on vinc mentre escrivia 'La filla del Capità Groc''
L'escriptor i periodista Víctor Amela assegura que el procés
d'escriure la novel·la 'La filla del Capità Groc' ha estat un
procés 'catàrtic' que l'ha fet conèixer i entendre els seus
orígens. L'autor ha visitat Sant Cugat aquest dimecres per
presentar el llibre, Premi Ramon Llull de l'any passat i la
novel·la més venuda 2016, en un acte a la llibreria Alexandria
organitzat per l'associació de veïns Centre-Estació. Amela
assegura que el reconeixement l'ha ajudat a arribar a més
gent i ha explicat que està a punt de començar a treballar en
una nova novel·la.

Algunes de les frases més destacades de l'entrevista:
- 'El Capità Groc era un llaurador humil que es va implicar en la lluita i els valors del carlisme i en contra del
poder establert de la reina Isabel. Va resistir durant tres anys davant tot l'exèrcit de Madrid'.
- 'La gent de la Morella i aquella contrada encara s'expliquen les històries d'aquell heroi, com si fos un
personatge viu de fa quatre dies'
- 'La història explica no només la lluita entre dos bàndols, sinó entre la gent del mateix costat'
- 'És un drama shakespearià, humà, on es combinen la gelosia, les enveges, la por a la mort i la misèria. I com
això arrossega als personatges a fer les coses que la història ens diu que van fer'.
- 'A la primera guerra carlina la gent es matava mirant-se als ulls'.
- 'Quan estava escrivint em vaig adonar que aquella guerra són els meus orígens'
- 'He entès millor qui sóc i d'on vinc escrivint 'La filla del Capità Groc''
- 'Aquesta novel·la explica com davant una situació extrema pots reacionar d'una manera més suïcida o més
assenyada'
- 'Tinc al cap una història que hauria de començar a escriure ja'
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