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El recurs narra-
tiu de la tensió se-
xual no resolta 
entre dos perso-
natges –en gene-
ral, un home i una 
dona que se sen-

ten irresistiblement atrets l’un per 
l’altre però que pel que sigui topen 
amb nombrosos impediments, in-
terns i externs, per culminar la rela-
ció– és més vell que l’anar a peu. Des 
de les comèdies i tragèdies de Sha-
kespeare fins a les screwball come-
dies de Howard Hawks, Billy Wilder 
i els seus hereus, tant en literatura 
com en cinema i televisió trobem 
milers i milers de relacions entre un 
home i una dona que sí però no (pe-
rò sí, però no), i que capturen l’aten-
ció de l’espectador amb tanta força 
com els misteris i els embolics del 
thriller més trepidant. Tot i resul-
tar-nos tan familiar i previsible, el 

L’amistat especial 
entre un home  
i una dona

EL 2010, XAVIER 
BOSCH VA 
PUBLICAR LA 
PRIMERA 
NOVEL·LA DE LA 
TRILOGIA DE DANI 
SANTANA. CINC 
ANYS DESPRÉS VA 
CANVIAR DE 
REGISTRE AMB LA 
HISTÒRIA D’AMOR 
D’‘ALGÚ COM TU’, I 
ARA S’ENDINSA EN 
L’AMISTAT AMB 
‘NOSALTRES DOS’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL de la tensió sexual no resolta, lluny 
de ser un recurs esgotat, continua 
sent, si s’executa bé, d’una eficàcia 
indiscutible. Per constatar-ho, n’hi 
ha prou de veure com l’han espre-
mut moltes de les millors sèries de 
la segona edat d’or de la televisió 
que van aparèixer a principis del 
present segle, i que van deixar per 
a la posteritat unes relacions tan in-
oblidables –divertides i emocio-
nants– com, per dir-ne només una, 
la de Josh Lyman i Donna Moss a El 
ala oeste de la Casa Blanca, un flir-
teig indefinit però espurnejant que 
s’allargava durant set temporades. 

Amb la seva nova novel·la, Nosal-
tres dos, el periodista i escriptor Xa-
vier Bosch (Barcelona, 1967) carre-
ga tot el pes de la història justament 
en la relació d’amistat (però sempre 
a punt de convertir-se en alguna al-
tra cosa) entre el Joaquim Ráfales, 
el Kim, i la Laura, i tempteja diver-
ses respostes a la pregunta de si és 
possible que un home i una dona si-
guin amics, és a dir, que tinguin una 
relació afectuosa, de complicitat, fi-
delitat i confiança, sense interferèn-
cies o suplements sentimentals ni 
apassionades turbulències eròti-
ques. En termes narratius, la mane-
ra com Bosch aborda la qüestió és 
senzilla però efectiva. Primer ens 
introdueix els dos protagonistes de 
joves, quan es coneixen perquè es-
tudien junts a la universitat, i, al 
llarg de les següents cinc-centes pà-
gines i a través d’un parell d’impor-
tants salts en el temps, fa que els 
acompanyem fins a la plenitud una 
mica gastada dels cinquanta anys. 
Entremig, esclar, el que els passa al 
Kim i la Laura és –com sempre, com 
a tothom– la vida, amb la particula-
ritat que ells dos, visquin el que vis-
quin, facin el que facin –ell dins el 

negoci de l’hotel familiar, ella com a 
intèrpret i traductora nòmada–, 
sempre tenen la sensació d’arrosse-
gar el compte pendent d’una amis-
tat que, si fessin el pas, podria ser al-
guna cosa més. Més pletòrica o més 
arriscada. 

Tot i que l’acció transcorre en di-
ferents escenaris històricament re-
presentatius, des d’una Barcelona 
il·lusionada amb la remota possibi-
litat de ser seu olímpica fins a un 
Londres en què ja comença a perce-
bre’s el nou món que va sorgir amb 
els atemptats de l’11-S, a Bosch li in-
teressa, sobretot, la seva parella 
protagonista. Això no vol dir que es 
despreocupi de la resta. Entre 
l’abundant galeria de secundaris, 
poblada per amics, parelles, famili-
ars i col·legues professionals del 
Kim i la Laura, n’hi ha alguns d’en-
tranyables, com el patriarca Ráfales 
–un home digne i feiner amarga-
ment tocat per la tragèdia–, n’hi ha 
de curiosos –el professor de litera-
tura Francis Barata, un homenatge 
al poeta Francesc Garriga, amic de 
l’autor– i n’hi ha d’ambivalents, 
com és el cas de l’oncle Vicenç, atra-
pat entre la lleialtat de la sang i les 
exigències de la cobdícia.  

Són, però, el Kim i la Laura, amb 
els seus vaivens, els seus tempteigs, 
els seus brots de gelosia i la seva 
atracció mútua de desenllaç sempre 
postergat, el que suporta tot el pes 
de la història. Tot i que no li hauria 
anat malament una mica més d’hu-
mor i algun episodi d’intensitat sos-
tinguda, la relació funciona: els lec-
tors hi trobaran el que hi aniran a 
buscar. Bosch, a més, té l’encert 
d’escriure, tot i algunes esllavissa-
des cap a la cosa més poètica, amb 
una prosa sòbria tant en termes 
d’estil com de to.✒
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L’abril del 2012 
es donava a co-
nèixer a les xar-
xes socials el 
pseudònim Ro-
ger Vinton i, en 
poc temps, asso-

lia un important nombre de segui-
dors, gràcies als seus comentaris al 
voltant de les xarxes de poder polí-
tico-econòmiques, el Barça i les his-
tòries sobre números i casualitats. 
Cinc anys més tard, l’habitualment 
literària Periscopi publica el primer 
llibre signat per aquest avatar. 

La gran teranyina posa noms i 
cognoms a la frase apòcrifa atribu-
ïda a Fèlix Millet Tusell: “Som 400 
famílies i sempre som els mateixos”. 
Al llarg de (també) 400 pàgines, 
comprovem la reiteració i perpetu-

Quatre-centes famílies
ació de llinatges, la profunda imbri-
cació familiar i econòmica entre ells, 
la seva proximitat al poder i la seva 
al·lèrgia tant a la premsa com a pagar 
impostos... Irònicament, les con-
demnes tributàries són les que els 
projecten als titulars periodístics i 
mostren, al comú dels mortals, la se-
va riquesa i les seves misèries. 

La dissecció morbosa dels rics 
compta ja amb una llarga tradició. 
En trobem antecedents tant en la 
historiografia seriosa de Francesc 
Cabana com en la premsa catalana 
amb firmes com el polèmic Felici-
ano Baratech a La Vanguardia o el 
polemista Francesc Sanuy (amb el 
pseudònim de J.B. Boix) a l’Avui. 
Com els seus antecessors, Roger 
Vinton es capbussa en la història de 
les sagues, ressegueix la informació 

presariat català per competir en un 
entorn capitalista i global. Lluny de 
l’excel·lència, molts deuen la seva 
posició a l’herència i/o a la seva con-
nivència amb els poders polítics. 
“Els que es passen el porró”, copy-
right de Josep Lluís Núñez, repre-
senten el privilegiat capitalisme 
d’amics, en què la lliure competèn-
cia és substituïda per la interessada 
coneixença. A les limitacions perso-
nals s’hi suma el caràcter i la mida 
familiar de molts dels imperis ana-
litzats, poc adequada per garantir-
ne la professionalitat i continuïtat 
en crisis com la present. Allunyats 
de l’economia productiva, la majo-
ria s’han refugiat en les rendes pa-
trimonials i financeres. Avui els 
400 segueixen sent rics, però hi 
queden pocs empresaris.✒

LA GRAN 
TERANYINA 
ROGER VINTON 
EDICIONS DEL 
PERISCOPI 
384 PÀG. / 19 €

JAUME 
CLARET

disponible, incorpora coneixement 
intern i porta fins al present el relat.  

Els que es passen el porró  
A diferència d’ells, però, el format 
llibre ja revela una certa ambició li-
terària que el lector, atabalat per la 
reiteració de cognoms i les xifres 
milionàries, agraeix. Amb tot, la 
promiscuïtat i el solapament de re-
lacions comercials i familiars fa in-
evitables algunes repeticions. Ca-
dascun dels setze capítols estira un 
fil de les diferents xarxes d’interes-
sos, on les interseccions prenen for-
ma de determinats professionals 
(l’arquitecte Enric Sagnier), enti-
tats (el Círculo Ecuestre) i cenacles 
(la junta del Barça). 

Tot i alguns exemples reeixits, el 
relat mostra la incapacitat de l’em-


