
cultura DISSABTE

64 20 DE FEBRER DEL 2010

ERNEST ALÓS
BARCELONA

La novel·la d’intriga politicoperio-
dística local, més o menys en clau, 
té una tradició curta però digna  
–de Joan Barril a Ramon Solsona, 
seguint amb Ferran Torrent– a la 
qual se suma ara l’exdirector del 
diari Avui Xavier Bosch (Barcelona, 
1967) amb Se sabrà tot, la novel·la 
guanyadora de l’últim premi Sant 
Jordi. Un artefacte amb trama i dià-
legs greixats en què s’entrecreuen 
dossiers filtrats per fer la traveta a 
companys de partit, requalificaci-
ons urbanístiques multimilionà-
ries, grups de gihadistes del Raval 
disposats a fer esclatar autobusos, 
llauners utilitzats com a carn de 
canó, executius amb vicis a ama-
gar i mitjans de comunicació sub-
mergits en les trames d’interessos 
encreuats.
 La novel·la és coral, però els per-
sonatges principals no són polici-

es ni polítics, sinó periodistes com 
el cap de secció que fa conxorxa amb 
una cèl·lula suïcida o el director que 
dimiteix després d’un any al càrrec, 
com va fer el mateix Bosch.
 «He aprofitat converses que vaig 
mantenir, trucades que vaig rebre 
i persones a les quals vaig conèixer 
durant aquells 13 mesos –reconeix 
Bosch–, però també com a corres-
ponsal o a la ràdio. Però no vull que 
sembli que em vull venjar de ningú, 
perquè no tinc res de què venjar-me. 
Així que els que juguin al qui és qui 
no trobaran res». Hi ha un perfil de 
professional, el columnista d’opinió 
molest, del qual no hi ha ni rastre. 
«L’he deixat fora expressament», ad-
met Bosch.

La vida d’una redacció

Larsson ha triomfat amb intrigues 
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en lloc de policies. «La figura del pe-

Xavier Bosch ordeix una trama amb la corrupció 

urbanística i el terrorisme islamista de fons
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