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Eufòria no només carrega contra 
aquests visitadors de les farmacèu-
tiques. ¿Et va sorprendre descobrir 
les diverses trampes del sector? 
Em va sorprendre saber la quantitat 
de diners que tot això mou. També 
que els metges puguin ser conven-
çuts per aquests visitadors, el silen-
ci còmplice i la manera com els far-
macèutics poden dir als agents co-
mercials quins són els metges que 
estan receptant els seus fàrmacs. Jo 
em considero bastant ben informat, 
però hi ha realitats que tenim al da-
vant dels nassos i no veiem. Si jo he 
al·lucinat, el lector també ho farà. Hi 
ha una frase de Josep Pla que 
m’agrada molt: “El periodisme ser-
veix per observar la corrupció en 
tots els àmbits de la vida, però so-
bretot en el periodisme”. La corrup-
ció ho impregna absolutament tot. 

Un farmacèutic explica també que 
part de la culpa del “cataclisme sa-
nitari” és dels usuaris. 
Tots hem tirat molt de veta a l’hora 
de demanar medicaments al seguro. 
Quan l’avi anava a la farmàcia amb 
les receptes, li demanàvem que ens 
portés també allò que necessità-
vem. La casa no era tan gran com 
ens pensàvem. Tenim una part de 
culpa i responsabilitat del lloc on 
s’ha arribat. Entenc que aquesta no-
vel·la provoca i sacseja més que les 
anteriors. Sé que és més arriscada... 
però cada vegada necessito explicar 
coses més gruixudes. 

“Si un periodista ar-
riba al lloc del crim 
abans que la poli-
cia, té un proble-
ma”. Xavier Bosch 

cita les paraules de Xavier Vinader 
per començar la tercera novel·la 
protagonitzada pel periodista Dani 
Santana. Precedida per dues entre-
gues de gran repercussió –que su-
men 75.000 exemplars venuts–, Eu-
fòria (Proa, 2014) s’endinsa en el la-
berint de les indústries farmacèuti-
ques, exposa la degradació de la 
classe política i reflexiona un cop 
més sobre el futur del periodisme. 

¿Amb Eufòria, tanques la sèrie de 
novel·les sobre Dani Santana?  
Després d’aquesta novel·la el deixa-
ré descansar un temps. El Dani San-
tana ha fet un recorregut professi-
onal intens, dirigint un diari a Se sa-
brà tot, presentant i dirigint un pro-
grama de televisió a Homes d’honor 
i, per acabar, reinventant-se per ne-
cessitat a Eufòria. En el primer ca-
pítol l’intenten assassinar. No se’n 
surten, però Santana queda engui-
xat de cap a peus i s’ha d’allunyar 
durant mesos de les pantalles. Com 
molts companys periodistes i com 
bona part de l’ofici, Santana s’ha de 
reinventar i passar-se al món digi-
tal, que és el futur. És més, aquest 
futur serà digital o no serà. 

El llibre es diu Eufòria, però el fàr-
mac que investiga Santana és un 
antidepressiu d’última generació. 
La depressió és la malaltia mental més 
comuna i estesa a tot el món. A l’estat 
espanyol es calcula que hi ha uns qua-
tre milions de persones que la patei-

✒✒✒✒ Jordi Nopca
xen. De vegades, però, la malaltia s’ha 
diagnosticat per damunt de la realitat.  

Com treballes les diverses trames 
de les novel·les? Tinc la sensació 
que aquí n’hi ha més que mai. 
On n’hi havia més era a Homes d’ho-
nor. Allà combinava la investigació 
sobre l’incendi del Liceu amb el que 
amagava el pare de l’alcalde de Bar-
celona en relació amb la Guerra Ci-
vil i la presència de la màfia italia-
na a la ciutat. Aquí n’hi ha dues de 
principals: la construcció del parc 
temàtic i les indústries farmacèuti-
ques. El periodisme hi continua 
sent com a teló de fons, igual que en 
els llibres anteriors. A l’hora de tre-
ballar les trames, el primer que faig 
és decidir què vol investigar el Da-
ni Santana i en quin mitjà el poso. 
Llavors em documento molt. 

I aquí, per quin dels dos temes vas 
començar a estirar el fil?  
Pel del parc temàtic. Llavors, mentre 
ja escrivia, un lector meu es va posar 
en contacte amb mi a través de Twit-
ter. Després d’intercanviar algun 
missatge directe em va dir que havia 
treballat dotze anys de delegat co-
mercial d’una de les deu grans farma-
cèutiques mundials i em podia expli-
car com era el que va viure: què gua-
nyava, com actuava, quin era el seu 
dia a dia i per quin motiu va plegar. 

Com va ser? 
Un dia es va fer fàstic a ell mateix. Va 
ser quan va anar a pagar 600 euros a 
una prostituta per un metge. Aquell 
metge li havia demanat això a can-
vi de receptar els fàrmacs de l’em-
presa on ell treballava. 
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comunicat, tant en cotxe com en 
tren. L’empresari, el Faura, demana 
que el govern li faci les normes a mi-
da: que hi puguin construir hotels i 
un casino, que s’hi pugui fumar... I 
a ell se li acudeix demanar un im-
possible: que matin tots els porcs de 
la zona! Jo no hi aniria mai, a un 
parc temàtic com aquest, però hi ha 
idees molt rocambolesques, circu-
lant pel món. 

En un dinar amb directors de dia-
ri, el cap de comunicació de l’em-
presa de Faura arriba a intentar 
comprar-los dient que si el projec-
te tira endavant tindran “molts mi-
lions per invertir en publicitat, en 
els pròxims deu anys”. 
Un director de diari ha de tenir un 
ull posat a la pròxima portada i l’al-
tre al compte de resultats. Això no 
és criticable. El director ha de fer 
que es paguin les nòmines a finals 
de mes. Si algú garanteix ingressos 
durant tant de temps, segurament 
aquell mitjà trobarà menys pegues 
a la construcció del parc temàtic. 

A Eufòria també hi trobem reflexi-
ons sobre el periodisme. Santana 
acaba engegant un mitjà digital de-
dicat a destapar exclusives. 
El periodisme és el negoci del talent. 
Com més corrupta és una societat, 
més necessari és. Ara bé, cal reno-
var-se o morir. En el debat del futur 
del periodisme, a la novel·la hi tro-
bem dos extrems. El que represen-

‘Se sabrà tot’ 
Dani Santana és un periodis-
ta exigent, seductor i incor-
ruptible. A Se sabrà tot –pre-
mi Sant Jordi 2009– repassa 
els dos anys en què va dirigir 
el diari Crònica. Santana no 
triga a començar a ser qües-
tionat, sobretot a partir del 
suport al cap de societat,  Da-
vid Cid Senza, que assegura 
tenir una exclusiva sobre 
una cèl·lula d’Al-Qaida a Bar-
celona. El director topa amb 
l’editor del Crònica, Artur Bi-
osca; l’alcalde de la ciutat, 
Antoni Negrier, i el conseller 
d’Interior, Santi Muñoz. Am-
bientada entre el 2004 i el 
2006, la novel·la explica la 
transformació del Raval en 
barri de luxe i denuncia la 
submissió del periodisme –el 
quart poder– als interessos 
polítics i econòmics.

ELS TRES LLIBRES  
DE DANI SANTANA

Bona part dels dolents de la novel·la 
–si els podem batejar així– van amb 
corbata. Penso en l’empresari me-
xicà Bobby M. Faura, en el seu cap 
de comunicació, Javier Cardelús, 
i en el secretari del govern, Toni 
Mazorra. Qui mou els fils és gent 
molt perillosa. 
Tinc la sensació que el poder cada 
vegada és més poderós. Qui mou els 
fils ho fa d’una manera molt sibil·li-
na, n’ha après molt o la resta cedim 
massa, fins al punt de preguntar-nos 
qui controla a qui. Sempre s’ha dit 
que el periodisme és el quart poder 
precisament perquè serveix de con-
trol dels altres poders, però m’estic 
adonant que el poder ens ha sabut 
influir, manipular, coaccionar, com-
prar... fins al punt que són ells que 
ens controlen a nosaltres. Els papers 
han canviat de manera impercepti-
ble. No ens n’adonem, però perdem 
llençols en cada bugada. 

Inspirat per Eurovegas, imagines 
la possible creació d’un parc temà-
tic a Osona, Historyland. 
Els parcs temàtics que funcionen 
millor són els més especialitzats, 
com Futuroscope i el d’Astèrix. En 
el cas d’Historyland, el pla original 
és dividir-lo en cinc grans àrees 
–Egipte, Roma, el Renaixement, la 
Revolució Francesa i la Segona 
Guerra Mundial– i ubicar-lo a 60 
quilòmetres de Barcelona, a la pla-
na de Vic, un lloc que està relativa-
ment a prop però que està molt mal 

ta el Gratu, que és capaç d’infringir 
la llei per aconseguir una informa-
ció, i el de l’Agus, periodista de la ve-
lla escola i partidari de contrastar 
les fonts. Enmig hi ha el Santana, 
que no acaba de creure en el món di-
gital però s’hi acaba posant per ne-
cessitat: són els signes del temps. 

Hi llegim: “Els periodistes som ni-
nots. Hem perdut l’exclusiva de la 
informació”. O “el periodisme, si 
no és incòmode, mal senyal”.  
A internet preval el que impacta per 
damunt del que importa. Una noia 
ensenyant les tetes als jocs de Sot-
xi serà la notícia més vista del dia. Al 
mateix temps, tots volem que els 
nostres articles siguin els més vis-
tos, i això pot fer que titulem segons 
criteris que no són els mateixos 
d’abans. Ens trobem en un moment 
comunicativament apassionant, 
però encara hem de saber trobar 
l’encaix en el tetris del nou món. 

És el llibre més explícit sexual-
ment. I el sexe és força sòrdid. 
El sexe hi és, a la vida. M’interessa la 
gent de portes endins i de portes en-
fora. És veritat que hi ha clients que 
demanen finals feliços a les fisiote-
rapeutes. I també que hi ha metges 
que es deixen comprar a canvi de 
putes. Hi ha homes que pensen més 
en la bragueta que amb el cap. Hi ha 
gent amb aparença de fredor que 
s’escalfa en les situacions més  
impensades.✒

‘Homes d’honor’ 
“Barcelona és una Nàpols or-
denada”, escrivia Roberto Sa-
viano a Gomorra. Bosch es va 
fer seves les paraules per en-
capçalar Homes d’honor: una 
de les trames de la novel·la 
explora la presència de la mà-
fia a la capital catalana. “Fa 
temps que som el camell d’Eu-
ropa –deia l’autor el dia que 
presentava el llibre–. Les acti-
vitats de la màfia passen so-
bretot pel blanqueig de coca-
ïna muntant discoteques i 
restaurants”. Santana, que 
aquí condueix un programa 
d’investigació i d’entrevistes 
a TV10, estira dos enigmes 
més: qui va cremar el Gran Te-
atre del Liceu el 1994 i què 
s’amaga rere el pare de l’alcal-
de de Barcelona, que no ho ha 
explicat tot sobre el que va 
viure durant la Guerra Civil.

‘Eufòria’ 
Cada nou lliurament de la sè-
rie de Dani Santana s’acosta a 
una societat més fosca i cor-
rupta. En el cas d’Eufòria, el 
periodista passa unes setma-
nes enguixat de dalt a baix 
després que un desconegut 
l’ataqués per intentar-lo ma-
tar. Durant la convalescència, 
Santana comença a investi-
gar els visitadors de les em-
preses farmacèutiques, que a 
canvi de suborns aconseguei-
xen que els metges receptin 
els seus medicaments. Pa-
ral·lelament, el periodista 
també segueix la pista de 
Bobby M. Faura, un empresa-
ri mexicà que passa uns dies a 
Catalunya per tancar l’acord 
amb el govern de la Generali-
tat sobre la instal·lació d’His-
toryland, el parc temàtic més 
gran d’Europa. 
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