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Crims.cat 10: El tant per cent de Rafael Vallbona
Crims.cat publica l’última novel·la de Rafael Vallbona, ‘El tant per cent’,
una foguera de les vanitats de la societat d’avui
Una novel·la policíaca contemporània amb un to pròxim a les modernes sèries
televisives com ‘The Wire’
En un context tan galdós com l’actual, Rafael Vallbona publica El tant per cent, “una foguera de les vanitats de
l’Espanya i Catalunya d’avui”, en paraules de l’autor, i en referència a l'exitosa novel·la de Tom Wolfe –mentre
Wolfe dissecciona Nova York, Vallbona ho fa amb un poble fictici del litoral on cada lector hi trobarà el seu
personal referent real–. El tant per cent és una crua història sobre la crisi, la condició humana i la realitat.
Són 50 personatges, entre constructors que busquen concessions públiques al preu que sigui, polítics que paren la
mà, partits que es financen de manera poc clara i en Pere Palau, un periodista que fica el nas on no és benvingut
per buscar la veritat, tot i saber que és inabastable. Amb un llenguatge vigorós, seqüències intenses i directes i amb
un aire entre la novel·la policíaca més contemporània i les modernes sèries televisives com The Wire o Breaking Bad,
El tant per cent descriu un paisatge comú en el segle XXI. La novel·la de Rafael Vallbona és el desè títol de la
col·lecció Crims.cat, dedicada a consolidar la novel·la negra en català, publicat per Alrevés Editorial.
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La trama

N’hi havia que en referir-se a la Pobla de Dalt
l’anomenaven la Pobla del Mal. Tripijocs, tràfic
d’influències i terra de corruptes; vet-ho aquí. I quan la crisi
arriba de sobte, també hi arriben els problemes: paisatges
desoladors,
urbanitzacions
desmanegades,
edificis
abandonats, i molta gent que es comença a posar nerviosa:
un alcalde que governa amb mà de ferro, unes eleccions
que cal guanyar, dos constructors disposats a pagar un tant
per cent pel favor d’una requalificació, i dos senegalesos
assassinats pels matons d’un mafiós aparentment sense cap
mena de connexió. Tot plegat duu al reporter Pere Palau a
ficar-se on no és benvingut per explicar el verdader sentit
de tot plegat. Una crua història sobre la crisi, la condició
humana i la realitat; que és dura, però real. Una autèntica
foguera de les vanitats de las societat catalana i espanyola
d’avui mateix.

L’autor
Rafael Vallbona (Barcelona 1960). Escriptor i periodista. És autor d'una cinquantena de llibres de tota mena
entre novel·les, no ficció, poemaris i llibres de viatges; alguns dels quals han estat traduïts a diversos idiomes, i
altres han estat premiats amb l'Amat Piniella i el Néstor Luján de novel·la històrica, l'Ernest Udina de periodisme,
el Ramon Muntaner de novel·la juvenil o els Jocs Florals de Barcelona, entre d'altres.
Col·laborador habitual a premsa, ràdio i televisió, és també professor a la Facultat de Comunicació Blanquerna.
Tot i això sap que, novel·les com aquesta, no són gaire bon exemple per als joves.
Més informació:
www.crims.cat
www.facebook.com/crimscat
@crimscat

L’agenda
18 de gener – 12.00 h – Llibreria Negra y Criminal
Presentació del llibre a càrrec de Rafael Vallbona
23 de gener - ‘Combat de boxa’ entre Àlex Martin i Rafael Vallbona e Excellence.
24 de gener - Tiana Negra, festival de la novel·la negra catalana
Taula rodona sobre novel·la negra amb Rafael Vallbona
6 de febrer – BCNegra – Auditori Facultat de Comunicació Blanquerna
Taula rodona 'realitat i ficció' amb Pep Coll i Rafael Vallbona
Febrer/març – Club de lectura al FNAC

La corrupció a casa nostra, el pa nostre de cada dia
L’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) posa de manifest que la corrupció és un dels
temes que més preocupa a la societat. La darrera onada, feta pública a finals del 2013, confirma que el frau, lligat a
la progressiva desconfiança de la classe política, ocupa la segona posició en el rànquing de preocupacions. Per
primera vegada, la corrupció passa per davant dels problemes de caire econòmics.
Cas ITV: Imputació d’Oriol Pujol, secretari general de Convergència i Unió, per presumpte tràfic d’influències en
la concessió de llicències d’estacions d’ITV (Inspeccions Tècniques de Vehicles).
Cas Palau: Suposat finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Desviament de 6,6 milions
d’euros procedents de comissions de constructores d’obra pública a través del Palau de la Música. Espoli del Palau
de la Música de la mà dels seus màxims responsables, Fèlix Millet i Jordi Montull.
Cas Clotilde: L’exalcalde de Lloret de Mar i diputat de Convergència i Unió, Xavier Crespo, és imputat per la
seva relació amb la màfia russa i pel blanqueig de capitals.
Cas Treball: Sentència condemnatòria a Unió Democràtica de Catalunya per finançar-se irregularment amb
diners desviats de subvencions públiques de cursos per a aturats.
Cas Fabra: L’expresident de la Diputació i del Partit Popular de Castelló, Carlos Fabra, és condemnat a 4 anys de
presó per frau fiscal a Hisenda.
Alcaldessa d’Elx: L’Alcaldessa i presidenta del Partit Popular d’Elx, Mercedes Alonso, és acusada de finançament
irregular del seu partit.
Cas Palma Arena: L’expresident del Govern de les Illes Balears i expresident del Partit Popular Balear, Jaume
Matas, és condemnat a 6 anys de presó (rebaixats a 6 mesos) per tràfic d’influències, malversació i prevaricació, i a
pagar una multa de 9.000 euros per un delicte de suborn al pressionar un hoteler perquè pagués a la seva dona per
un treball fictici.
Grup Innova: L’expresident del holding d’empreses municipals Innova de Reus i de l'Institut Català de la Salut,
Josep Prat Domènech, i l’exdirector del Servei Català de la Salut, Carles Manté, són encausats per estafa i
malversació de fons públics de l’empresa municipal. L’exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, i tots els exconsellers
són citats a declarar pel cas Shirota, derivat de l’Innova, per un aval de 3 milions d’euros que l’Ajuntament va fer a
una empresa en la que el capital públic no es majoritari.
Altres casos de corrupció en l’àmbit sanitari són els de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el de
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Cas Bárcenas: L’extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, està sent processat pel finançament irregular del
partit a través de comissions il·legals. Empreses constructores van pagar al PP més de 3,5 milions d’euros a canvi
de contractes de més de 12.000 milions d’euros.
Cas Nóos: Iñaki Urdangarín, duc de Palma, i Diego Torres, són acusats pel desviament de fons públics a través
de l’Institut Nóos.
Cas Gürtel: L’empresari Francisco Correa, conjuntament amb altres socis, crea un conglomerat d’empreses amb
les que estafa, a través de l’adjudicació irregular de contractes, fons públics d’ajuntaments i comunitats autònomes
com les de Madrid i València durant el govern de José María Aznar. Francisco Camps, expresident de la
Generalitat Valenciana, és imputat per un delicte de suborn a l’acceptar vestits valorats en 12.000 euros. Camps
dimiteix i posteriorment és absolt.
Cas ERE: Irregularitats a la Junta d’Andalusia, governada pel PSOE, en el procés d’adjudicació dels recursos del
fons destinat a ajudar les empreses amb problemes (ERE). Desviament fraudulent de 130 milions d’euros a través
de falses prejubilacions, empreses que no havien presentat un ERE i comissions a intermediaris entre la junta i els
treballadors. La UGT d'Andalusia també està sent investigada.

