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En un Sabadell famós pels seus esportistes, 
l’any 1947 va néixer Xavier Vinader. Audaç, 
inconformista, curiós per naturalesa, ja de 
jove començà a escriure sobre aquesta 
ciutat de l’esport, fent-ne una crítica gens 
en la línea del que volia l’Ajuntament. 
Deia coses que alguns volien amagar, 
i començava així a fer un periodisme 
que l’acompanyaria tota la vida: el 
d’investigació.
 L’any 1973 es diploma a l’Escuela 
Oficial de Periodismo, i des de llavors passa 
per diverses publicacions com Tele/eXprés, 
el setmanari Arreu, Por Favor o Interviú, 

una de les revistes del Grupo Zeta.
Vinader ficava el nas on creia que hi havia 
una història. En els anys foscos del final 
del Franquisme i els inicis de la Transició 
espanyola, el periodista va interessar-se 
per l’ultradreta i tot el que s’hi amagava 
al darrera. Es va convertir en un expert del 
tema, i això li permetè que li passéssin el 
telèfon a l’altra banda del qual esperava 
Francisco Ros Frutos amb una història 
increïble sobre el cos policial al País Basc. 
 Arrel del que li va explicar 
Ros Frutos Vinader va publicar tres 
reportatges: Por qué fui policía, novembre 

de 1979; Cómo actúan los ultras vascos; y 
Quisimos atentar contra Monzón, ambdós 
del desembre 1979. En ells, el periodista 
explicava, amb tot tipus de dades i amb 
una precisió aclaparadora, les accions i els 
integrants dels sectors més conservadors 
de la policia i dels GAL. 
 Després de publicar aquests 
reportatges, dos dels dirigents que hi 
apareixien van ser assassinats per ETA, fet 
que va servir a la Justícia espanyola per 
acusar Vinader d’imprudència professional 
amb conseqüència d’assassinat, tot i que 
ell va defensar sempre que ETA ja en 
coneixia les identitats abans. A banda 
de patir un atemptat a casa seva, va ser 
processat i abandonà l’Estat per exiliar-se 
a Londres i París (on va continuar exercint 

de periodista). Però Vinader volia tornar, 
i el 1981, condemnat a set anys de presó, 
ingressava a Carabanchel (Madrid). 
 A la presó, Vinader va continuar 
exercint de periodista: preguntava, escrivia, 
no parava de remenar i afirma sovint 
que hauria tret històries apassionants si 
s’hagués passat més temps entre reixes. 
Però arrel d’un gran moviment de suport 
a favor de la llibertat d’expressió i de 
Vinader, per part del sector periodístic tant 
espanyol com internacional (Le Monde, 
per exemple); Felipe González va acabar 
indultant-lo i el 1984.
 Actualment, Vinader està retirat, 
encara que col·labora al setmanari El 
Temps i dóna classes a l’Escola de Policia i a 
la Facultat de Comunicació de Blanquerna.

Biografia d’un periodista

       Xavier Vinader sempre 
serà periodista. Té setanta 
tres anys, i tot i que ara diu 
que “ja no posa el nas sinó 
que només observa” en els 
primers minuts de l’entrevista 
constatem el risc de patir un 
interrogatori de tercer grau. 
Conscient d’això encetem tres 
hores de pugna entre cafès 
durant les que parlem de la 
vida de “sacerdoci” que per ell 
ha estat el periodisme.
 

“El periodisme té un compo-
nent de fe.” Vinader es reconeix 
com un dels pares del periodisme 
d’investigació a Espanya. A par-
tir de la Transició mitjans com In-
terviú van donar la confiança i 
el suport a un grup de periodis-
tes que es va dedicar a treure els 
draps bruts de l’ultradreta durant 
l’època més fosca del GAL (Grups 
Antiterroristes d’Alliberació). És 
en aquesta revista on Vinader va 
publicar els tres reportatges que li 
van valer el dubtós títol de “Pri-

mer Exiliat de la Democràcia Es-
panyola”, així com dos atacs ter-
roristes, un intent de segrest i una 
temporada a la presó de Caraban-
chel.Encara que diu que no tenia 
por, reconeix que “això pot trau-
matitzar les relacions personals. Jo 
trio dedicar-me a això, però no li 
pots demanar a algú que es sotme-

ti a la teva elecció.” Ho il·lustra el 
fet que la seva dona, “brillant” es-
tudiant de periodisme, arran de la 
seva experiència acabés decidint 
deixar l’ofici per dedicar-se al Dret. 
I és que el seu era un periodisme 
de combat i compromès. “No és 
un periodisme militant,  però té 
un component de militància.”  

Els riscs
Ara riu mentre explica que els 

seus companys, mig en broma, 
li deien que era un perill públic i 
que no s’atrevien a sortir amb ell 
al carrer per por a que “els hi fo-

tessin un tret”. Quan se li pregun-
ta qui tenia al darrera respon rient 
“ningú, però teníem un director 
que ens deixava fer i una redacció 
que era un equip, amb gent dis-
posada a mullar-se”. De totes ma-
neres, no amaga el component de 
soledat en un ofici que requereix 
tant compromís: “quan estàs da-
vant del jutge estàs sol, si t’inter-
roga la policia estàs sol, quan t’en-
frontes a un perill o has de seure 
al costat d’algú que no saps si por-
ta pistola... Estàs sol”.  

 Tot plegat creu que val la pena, 
però, quan alguns dels seus arti-
cles “van evitar atemptats”, fins i 
tot aquells que no va escriure. “La 
policia sempre deia en Xavier Vi-
nader és perillós pel que escriu, pe-
rò ho és molt més pel que sap i no 
escriu”.  La seva manera de treba-
llar; tenir un as a la màniga. Vi-
nader mai publicava tota la infor-
mació, sempre es guardava algun 
detall per poder cobrir-se l’esque-
na. “Tinc tot això; dic fins aquí. I 
si repliquen, dic fins allà. I calla-
dets,  perquè si no, trec això altre”.

 El periodista té clar que els cri-
teris per discernir entre què desta-
par i què no, varien en cada cas, 
i passen per un càlcul entre el va-
lor de la informació i les seves pos-

sibles repercussions. Publicar se-
gons què posa a la corda fluixa re-
putacions, feines i fins i tot les vi-
des dels implicats.

Alhora, afegeix que“és impor-
tant no cremar les fonts”. Ell les 
compara amb les plantes o els 
amors: “si les tractes amb cari-
nyo i les cuides, llavors elles res-
ponen”.

 

Les fonts
Aquesta afirmació pren força 

quan parlem de les fonts de Vina-
der com per exemple la de l’expo-
licia nacional Francisco Ros Frutos 
que li va proporcionar informació 
més que detallada sobre les clave-
gueres del cos policial. Frutos va 
trobar en Vinader el mitjà per ca-
nalitzar la frustració per la situació 
política del País Basc que compar-

tia amb altres companys del cos. 
Vinader explica que hi va haver 
diversos casos de suïcidis dins els 
cossos policials bascs a causa de la 
gran pressió a la que estaven sot-
mesos però que mai van acabar 
de sortir a la llum.

 Que Francisco Ros Frutos tru-
qués a Interviu no va ser casua-
litat. La redacció de la revista re-
bia constantment trucades i car-
tes de gent que confiaven en Vina-
der i els seu companys pel domini 
del tema. El bagatge de l’equip a 
l’hora d’afrontar temes com l’ul-
tra dreta espanyola van motivar 
a moltes fonts a posar-se en mans 
d’aquest grup de periodistes.

 Vinader compara el tracte amb 
aquestes fonts amb una partida 
d’escacs. “Primer deixes que l’altre 
s’expliqui i vas comprovant men-
talment si el que diu es verosímil, 
per això has de dominar molt el 
tema. L’alter, a la vegada, vol saber 
si ets fiable i si te’l prens seriosa-
ment, és tot un joc dialèctic, fins 
que hi ha confiança i vas al gra”.

 Una de les experiències que 
marquen més el currículum de Vi-
nader és la infiltració a Fuerza Nu-

eva, l’únic partit amb representa-
ció parlamentària que defensava 
l’esperit colpista del 18 de juliol 
durant els primers anys de la de-
mocràcia. “Va funcionar per què 
estava molt segur que dominava 
el tema, el llenguatge, la termi-
nologia, ho havia llegit tot. Era 
un teòric de tot això. La font re-

coneix de seguida quan en saps.” 
Explica això amb total normali-
tat, encara que infiltrar-se en un 
grup d’extrema dreta com aquest 
fos una autèntica temeritat. I en-
cara més com ho va fer; sense dis-
fressa, documentació falsa o co-
bertura dels companys. “Aques-
tes coses si les penses ja no les fas, 
va ser una espontaneïtat, és de ka-
mikaze total”.  

un interrogatori policial algú , es-
tà vulnerable davant teu. En can-
vi, una font és algú que et pot ex-
plicar una cosa i l’has de convèn-
cer del perquè és important que 
t’ho expliqui”.

En aquest tipus de periodisme 
hi ha un permanent joc amb la il-
legalitat. “Has de buscar maneres 
de sortejar barreres. No et diré que 
saltis la valla i robis els papers, pe-
rò potser pots convèncer algú per-
què els hi faci una fotocopia”.  No 
sembla tenir ganes de voler callar, 
fa un parell d’hores que parlem, 
somriu i explica que ell ha arribat 
a fer temeritats d’aquesta índole. 
“Una vegada vaig entrar al Palau 
de la Justícia, allà vaig un obrir 
un armari, vaig treure els suma-
ris que buscava i els vaig llençar 
per la finestra. A sota hi havia algú 
que els esperava, els va fotocopi-
ar, me’ls va tornar, els vaig deixar 
al seu lloc i vaig sortir per la porta 
com si res”. Encara ara quan pas-
sa per davant d’aquella finestra se 
la mira amb picardia.

Una de les característiques dels 
reportatges de Vinader és l’alt grau 
de detall en la informació sobre 
la gent que hi apareix. Fins i tot, 
en algun cas, ha arribat a publi-
car noms, cognoms, adreces i te-
lèfons d’aquells als que denuncia. 
Però això, per ell, “no és una qües-
tió moral”. Buscava rigor, trans-
parència i amb l’objectiu de do-
nar a la justícia el màxim nom-
bre de dades perquè investigués. 
“Però això no va passar”, afegeix.

I ara, què?
Tota aquesta manera de fer va 

néixer i va morir amb Vinader i 
els seus companys. “Aquest pe-
riodisme d’investigació ara cos-
ta diners i els grups mediàtics no 
volen invertir-hi i buscar-se pro-
blemes. Ara es fa un periodisme 
de low cost, d’omplir pàgines, es 
busca la producció i no la quali-
tat. Molt blablababla, molta opi-
nió, però poques dades”.

Costa diners i molts cops pro-
cessos judicials, de fet hi va ha-
ver una època en que Vinader es 
va veure involucrat en trenta pro-
cessos judicials a la vegada, “lla-
vors passava més temps al palau 
de justícia, que a la redacció”. I si 
fou Vinader, i no d’altres el que 
va ser víctima de la justícia és per-
què “ens haguéssim assentat cinc 
al banc dels acusats, però no vaig 
dir res perquè vaig veure que a al-
guns els tremolaven les cames”. 
Repreguntem automàticament si 

 Aquesta experiència li va fer 
guanyar molts contactes i fonts  
que encara ara avui manté. Però 
a la vegada, va comprovar de pri-
mera mà, com un arriba a empa-
titzar amb aquells que l’envolten. 
“I tot i que érem enemics ideolò-
gics meus, i estàvem en trinxeres 
diferents, per sobre de les idees 
hi ha les persones i el respecte.”

Entre la feina de periodista i la 
feina de policia

Els mètodes de Vinader però 
sempre han compartit alguns trets 
amb els mètodes de la investiga-
ció policial, ell mateix reconeix 
que la seva feina era molt sem-
blant a la d’un policia. “Els mons 
es toquen: periodisme, policia i es-
pionatge”. De fet la connexió és 
tant estreta o la frontera tant difu-
sa que en l’actualitat Vinader dó-
na classes a l’acadèmia de policia. 
“Els hi ensenyo la metodologia, 
que és pràcticament la mateixa, 
quina mentalitat han d’aplicar, 
com funciona el món de l’extre-
ma dreta i l’impacte que ha tingut 
en  l’Espanya contemporània”. 
Però alhora hi ha una gran dife-
rència entre un ofici i l’altre, “en 

a ell no li tremolaven, i respon se-
cament: “No”.

Vinader considera que el perio-
disme d’investigació és aquell que 
desvetlla allò que algú vol que no 
es sàpiga, ja pot ser un poder pú-

blic o privat.  Actualment d’aquest 
periodisme creu que no se’n, tot i 
això a nivell local a vegades es fa 
una cosa semblant. Malgrat ser en 
una escala i transcendència me-
nors, creu que la regeneració del 
periodisme “passa per la proximi-
tat i anar pujant”. 

Destaca petites iniciatives com 
la revista Mongòlia, El Diario, la 
Revista de la Federació d’Associ-
acions de Veïns o la Directa, una 
publicació “modesta, però que 
treu coses que són una heroïcitat”.

En l’actualitat, diu llegir mol-
ta més premsa internacional que 
no nacional. “D’aquí m’ho llegei-
xo tot, però moltes coses només 
me les miro. L’altre dia vaig com-
prar El País i no hi havia res que 
em despertés interès”. Ell, que ha-
via estat de “tres diaris al matí”, 
ara funciona “sense diari de refe-
rència”. Internet i els cinc idio-
mes que domina li permeten ac-
cedir a un gran banc d’informa-
ció global i en temes específics sí 
que té mitjans de referència: “ si 
em vull informar sobre Síria lle-
giré The Guardian”.

Després d’una bona estona de 
conversa la curiositat ens pot i no 
podem estar-nos de preguntar-li 
sobre quins temes investigaria ara, 
on ficaria el nas. En casos de cor-
rupció. Diu que tot està per fer i 
que els periodistes no han d’anar 
a remolc de la investigació polici-
al: “no dic que anessin endavant, 
que hi haurien, però com a mínim 
en paral·lel.” A Vinader també li 
semblen temes obscurs i per in-
vestigar els paradisos fiscals o bé 
el CNI. Però ara hi ha molts re-
portatges que no trauria, perquè 
sense el suport necessari “t’ado-
nes que no ets un suïcida i pen-
ses que és cremar un cartutx in-
útilment”.

Tot i criticar durant tota l’entre-
vista el panorama periodístic ac-
tual, que no permet el desenvolu-
pament d’un vertader periodisme 
d’investigació que tregui a la llum 
temes de rellevància pública, sor-
prèn que finalment acabi per deci-
dir que si hagués de tornar a triar 
ara, tornaria a fer del periodisme 
el seu ofici. “No m’arrepenteixo 
de res, m’ho he passat molt bé”.

JULIA TERCERO
NÚRIA PICAS
XAVIER PUIG
NURIA RIBAS

“Els móns es toquen: 
periodisme, policia 
i espionatge”

”Quan estàs davant 
del Jutge, estàs sol; 
si t’interroga la 
policia, estàs sol”

Xavier Vinader

“Alguns dels meus 
articles van evitar 
atemptats”

 Xavier Vinader davant la seva imponent biblioteca. FONT: VÍCTOR SERRI

”Ara es fa un 
periodisme de 
low cost, d’omplir 
pàgines. ”

”Les fonts són com 
les plantes i els 
amors, si les tractes 
amb carinyo; 
responen”


