
13
2 1 . 0 3 . 2 0 1 4

CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

egons les dades de consum energètic i
les reserves disponibles, d’aquí a un
parell de dècades ens podem veure im-

mersos en una gravíssima crisi d’intensitat
insospitada, que afectarà molt negativament
la qualitat de vida dels nostres fills i néts. No
hi ha gaire temps per reaccionar, ni proba-
blement voluntat econòmica de fer-ho, i per
això cal actuar amb decisió.

Aquest és el diagnòstic que fan Ramon
Sans i Elisa Pulla a El col·lapse és evitable. La
transició energètica del segle XXI, i l’utilitzen
per fer una defensa decidida, apologètica, de
les energies renovables. Ramon Sans és engi-

S
Una sortida digna a la crisi energètica

nyer industrial i té diverses patents en els
camps de la mecànica i l’energia; Elisa Pulla
és una professional polifacètica, pianista i
musicòloga.

Elements de reflexió per al canvi
Escrit en un llenguatge clar, directe i accessi-
ble, aquest llibre ens planteja, primer, quina
és la situació energètica actual; després ens
explica quins itineraris energètics tenim a la
nostra disposició –petroli, carbó, biomassa,
urani, energia solar i eòlica, etcètera– i, final-
ment, la part més interessant, ens dóna ele-
ments de reflexió sobre la possibilitat de can-

vi i com es pot produir. Una visió sens dubte
personal, però tanmateix molt valuosa.

Cal destacar que el llibre inclou també una
quarantena de pàgines amb taules a tot color
extremament útils i manejables, per exemple
sobre el consum energètic en diversos països,
inclosos Catalunya i també l’Estat espanyol,
els possibles itineraris energètics i el consum
energètic desglossat per activitats, entre d’al-
tres. Un llibre per saber on estem, com hem
arribat fins aquí i quins escenaris de futur te-
nim oberts, i què podem fer –o més aviat, què
cal fer, segons els autors– per afavorir el mi-
llor escenari possible. ❋
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pot arribar a generar la creixent
concentració de poder polític i
econòmic del país i que no arri-
baran mai a destapar-se amb els
mitjans periodístics actuals.
    Amb ritme trepidant, revela-
cions colpidores, actituds cons-
piratives, morts misterioses, sexe
punyent i directe, a vegades esca-
brós, i corrupció de tota mena, va
avançant la narració amb la força
i l’interès creixent generats per
un llenguatge acurat i una seqüe-
la de situacions sorprenents.
Trenta-nou capítols ben embas-
tats teixeixen una narració actual
que emmiralla una societat, la
nostra, complexa i descomposta
èticament i socialment.
    La caracterització de personat-
ges com Gratu, un hacker que re-
corda la coneguda Lisbeth Salan-
der de la sèrie Millennium, de
Stieg Larsson, és un valor afegit a
una novel·la que deixa clar que el
periodisme del futur serà digital
o no serà. Un altre personatge
atípic és Òscar, un jovenet apa-
rentment ingenu, capaç de fer es-
tralls als plans especulatius dels
visionaris empresarials. La cor-
rupció que protagonitzen els vi-
sitadors mèdics dels grans labo-
ratoris, semblant a la que ja va
denunciar John Le Carré a la seva
novel·la El jardiner constant,
mostra l’ètica minvant per acon-
seguir un benefici creixent de les

multinacionals farmacèutiques.
Aquesta disbauxa, que s’alimenta de l’acti-

vitat de salons de relax, cases de meuques de
luxe i gigolós pel seu compte, arrodoneix un
relat que deixa clar que el motor de les pas-
sions humanes és el que mou els fils de les ba-
talles de la política i economia de gran escala.
La prostitució luxosa del poder. ❋

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

Les passions
del poder

avier Bosch és un vell conegut
d’aquest diari, va ser director de
l’Avui fa uns anys, fet que li va inspi-

rar la seva primera novel·la, Se sabrà tot, que
es va endur el premi Sant Jordi del 2009. Un
relat on va néixer el seu protagonista, Dani
Santana, director del diari barceloní Crònica,
i que va haver de fer mans i mànigues per so-
breviure entre els polítics nostrats que es fan
la guitza, la investigació d’uns grups radicals
islamistes que preparen un atemptat i els
problemes punyents de corrupció urbanísti-
ca. L’autor es va endinsar en l’actualitat més
colpidora del moment a Homes d’honor, pu-
blicada el 2011, on mossegava el moll de l’os
de les actuacions delictives de les màfies ita-
lianes a Catalunya.

Aquesta constant lluita entre l’ètica perio-
dística i el poder econòmic i polític és també
l’essència d’Eufòria, un relat que s’inicia amb
l’intent d’assassinat de Santana, ara el pre-
sentador de televisió més conegut, i que ha de
romandre una bona temporada lluny de les
pantalles, en un hospital, per recuperar-se.

Malgrat que el periodista ignora qui hi pot
haver darrere de l’intent d’assassinat i no li
importa saber-ho, al centre sanitari on està
internat fa amistat amb el Gratu, un jugador
de rugbi que només es pot moure en cadira
de rodes a causa d’una lesió. La falta de mobi-
litat l’estimula a dominar els secrets digitals,
fet que li facilita informació de primera mà
sobre actuacions farmacèutiques fraudulen-
tes, causa principal de la fallida de la sanitat
pública.

X

La crisi periodística és un tema recurrent
en la ficció de Xavier Bosch, que també apor-
ta a la trama un periodista en atur que ajuda-
rà Santana a investigar el que passa amb l’ar-
ribada a Barcelona d’un empresari mexicà
disposat a crear un gran parc temàtic al cor
de Catalunya. Tots tres crearan un diari digi-
tal per difondre les pràctiques malèvoles que
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