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Després de l’èxit
de Se sabrà tot,
una novel·la con-
sistent i assequi-
ble que va obte-
nir el premi Sant
Jordi 2009 i que

ja porta més de 50.000 exemplars
venuts d’ençà de la seva publicació,
el periodista i escriptor Xavier
Bosch torna amb una altra història
plena d’intrigues tèrboles, de se-
crets llargament guardats que es-
tan a punt de sortir a la llum, de po-
ders implacables i de personatges
poc de fiar.

Menys realista –o molt més ro-
cambolesca– que Se sabrà tot, Ho-
mes d’honor també està protagonit-
zada per Dani Santana, el periodis-
ta divorciat, d’una quarantena
d’anys, individualista, foguejat, ti-
rant a cínic i amb tics de workaho-
lic que dirigia el diari Crònica en la
novel·la anterior i que ara condueix
un programa d’investigació i d’en-
trevistes per a la televisió.

És evident el paral·lelisme entre
el personatge Santana i l’autor
Bosch, abans director de l’Avui i ac-
tualment director i presentador del

‘Homes d’honor’:
tempestes dins
el pantà

ABANS DE
GUANYAR EL SANT
JORDI 2009 I
VENDRE 50.000
EXEMPLARS DE
‘SE SABRÀ TOT’,
EL PERIODISTA
XAVIER BOSCH
HAVIA PUBLICAT
DOS RECULLS DE
CONTES I UNA
NOVEL·LA BREU.
‘HOMES D’HONOR’
VOL SUPERAR
L’ÈXIT PRECEDENT

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL programa Àgora, de TV3. En tot cas,
i tal com ja passava amb Se sabrà tot,
precedida per un morbo mediàtic
força més considerable, qui s’apro-
ximi a aquesta novel·la per la curi-
ositat de descobrir-hi un roman à
clef més o menys estrident i sangui-
nari, en què l’autor passa comptes
amb els seus dimonis professionals,
quedarà decebut. A banda d’unes
poques picades d’ullet còmplices, fa
l’efecte que qualsevol semblança
amb la realitat és pura coincidència.

La novel·la està construïda a par-
tir de tres trames o línies argumen-
tals que es van desenvolupant en
paral·lel però que, més enllà d’algun
petit detall, són quasi autònomes.
En realitat, només estan relaciona-
des, d’una manera molt tangencial,
a través de la feina periodística de
Santana i de les complicades inves-
tigacions del seu equip.

La primera d’aquestes línies té a
veure amb l’incendi del Liceu, i co-
mença quan un home vell i espantat
s’acosta a Santana per demanar-li
que investigui sobre els fets que van
destruir el gran teatre, ja que la ver-
sió oficial de la història –l’adver-
teix– no es correspon amb el que va
passar de debò. La segona trama és
la que funciona millor, i conta la his-
tòria del farmacèutic Manuel Negri-
er, el pare de l’actual alcalde de Bar-
celona, considerat un heroi nacio-
nal per haver salvat la vida de cente-
nars de persones ajudant-les a
sortir del país durant la Guerra Ci-
vil però que potser no va ser tan he-
roic com tothom es pensa. I, final-
ment, la tercera té com a protago-
nista l’escriptora Tuzza Talese, l’ex-
dona d’un soldat ras de la Cosa
Nostra que, ben bé com un trans-
sumpte femení i sicilià de Roberto
Saviano, ha destapat molts secrets
de la Màfia en un llibre d’èxit i ara
està amenaçada de mort.

Aquesta pluralitat de trames de
la novel·la té un avantatge i un in-
convenient. L’avantatge és que en-
riqueix notablement el relat, tant
pel que fa als estímuls, excitacions
i sorpreses de les intrigues com pel
que té a veure amb la diversitat dels
personatges que hi apareixen –peri-
odistes, polítics, crítics d’òpera, re-
fugiats de guerra, guardaespatlles,
mafiosos, policies–, dels escenaris
on transcorren els fets –Sicília, el
camp d’Argelers, la França ocupada,
les altes esferes de la Barcelona con-
temporània– i dels temes que s’hi
tracten –la veracitat de la història,
l’amoralitat dels interessos del po-
der...–. L’inconvenient és que tan-
ta diversitat fa que, en ocasions, la
novel·la perdi pistonada i resulti
dispersa. Com si l’autor volgués ofe-
rir un pla general del qual alhora
se’n veiessin perfectament tots els
detalls però, en canvi, el resultat fos
que la imatge acaba quedant mig
desenfocada.

Diria que el Xavier Bosch que ha
escrit aquesta novel·la no és el pe-
riodista que coneix les interioritats
de la realitat sociopolítica del país i
pretén oferir-ne un retrat ficcionat
però identificable sinó el consumi-
dor de thrillers literaris i cinemato-
gràfics que ha tingut ganes de fer
una obra semblant a les que li agra-
den. Vull dir que si ha hagut de tri-
ar entre la versemblança i l’especta-
cle, Xavier Bosch sempre ha optat
per l’espectacle. Aquesta afirmació
no implica un judici de valor. Sim-
plement serveix per explicar que la
novel·la és plena de girs, cops d’efec-
te i ingredients propis, per exemple,
del cinema de Hollywood: sexe, as-
sassinats, traïcions, una persecu-
ció... Escrita en una prosa directa i
funcional, Homes d’honor és sobre-
tot una novel·la pel·liculerament
entretinguda.✒
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Alicia Giménez Bartlett par-
la talment com escriu, per
això es fa tan distret escol-

tar-la. Té un tarannà col·loquial i
amb el to de veu sembla que t’ofe-
reixi una mà per ballar un pasdo-
ble mentre amb l’altra mà aguan-
ta un got d’anís. Giménez Bartlett
m’explica anècdotes arran de la
publicació de la novel·la Donde na-
die te encuentre (l’obra guanyado-
ra del premi Nadal 2011, publica-
da per Destino), una mena de bi-
ografia ficció de Teresa Pla Mese-
guer, la Pastora, membre dels
maquis del Maestrat a la dècada

dels 50 i que va canviar de sexe per
convertir-se en Florencio Pla.

Giménez Bartlett va donar di-
verses xerrades en municipis per
on van actuar els maquis del grup
de la Pastora. Un cop, a la Sénia,
una velleta se li va acostar per ex-
plicar-li que va ser ella qui va tallar
per primer cop els cabells de dona
de la Pastora per transformar-se
en un noi. “La senyora vivia a
França, on s’havia exiliat durant el
franquisme, però visitava sovint la
Sénia i els detalls de l’anècdota
eren prou precisos per creure’m la
història”, diu Giménez Bartlett.

Encara més sucosa és la visita que
l’escriptora va fer l’any passat amb
l’equip d’un programa d’història
de Canal 9 a Vallibona (Castelló),
el poble on va néixer la Pastora. Gi-
ménez Bartlett ja havia visitat el
municipi el 2010 per recollir infor-
mació per al llibre. A Vallibona hi
ha 60 persones empadronades tot
l’any, gent gran que consumeix el
dia al bar del poble, segons Gimé-
nez Bartlett. Quan hi va anar per
primer cop, els avis del poble no la
van ajudar: li van assegurar que no
es recordaven de la Pastora. En
canvi, quan hi va tornar amb

l’equip de Canal 9, els veïns van re-
cuperar la memòria: “La directora
del programa era una valenciana
guapíssima i amb faldilla curta.
Per acostar-s’hi, van explicar-ho
tot i més!” Giménez Bartlett recor-
da en especial un home que l’havia
ignorat en la primera ocasió i que,
en canvi, a la rossa de Canal 9 va
confessar-li que la Pastora se li va
presentar vestida al bar que regen-
tava elegantment d’home: “Ja no
sóc la Pastora. Em dic Florencio”,
li va dir, mostrant-li la cicatriu que
tenia al llavi i per la qual tothom
la reconeixia. ✒
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