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Un home porta diners cap
a Andorra d’amagat. No és
polític ni fill de polític, és
empresari, es diu Elies
Costa i els seus problemes
tenen una maleïda carac-
terística: creixen. I crei-
xen alimentats de menti-
des, que és el tema princi-
pal de la novel·la L’home
que comptava diners, de
Jordi Boixadós i publicada
a la col·lecció La negra
d’RBA/La Magrana.

Sobre aquesta col·lec-
ció, l’editor Jordi Rourera
afirma que continuen
“amb la línia iniciada el se-
tembre passat, que és po-
tenciar els autors catalans
de novel·la negra. Hi ha al-
tres editorials que també
toquen el gènere, però la
diferència és que cap té un
gran grup al darrere ni una
llista de 45 títols”.

Jordi Boixadós (Barce-
lona, 1958) és un home
polifacètic. No sabem si
compta diners, però
aquest és el seu vuitè lli-
bre, fa cinc anys que tra-
dueix gairebé de l’idioma
que vol (en domina set),
ha publicat cinc discos i
ara també ha entrat en el
món del cinema i el teatre.

La guspira que va posar
en marxa el motor de la

novel·la és un cas real. “Fa
deu anys vaig llegir la notí-
cia d’un xinès que va ser
enxampat portant diners
a Andorra i la cosa va aca-
bar en crim. Tot i que m’es-

timo molt la llengua i la
cultura xinesa, a l’obra són
els dolents”, confessa.

“Tots els meus llibres
tenen en comú que estan
narrats des d’un personat-
ge central molt marcat,
però que és una persona
normal”, afirma l’autor.
En aquest cas, és un petit
empresari amb una dona,
dos fills, casa amb piscina,
segona residència a la Cer-
danya i una fàbrica a la ciu-
tat xinesa de Suzhou. Que
es vegi obligat a fer de cor-
reu de diners per a la màfia
xinesa és una de les conse-
qüències de les mentides
que va sumant després de
contraure un petit deute.

“El tema principal és la
mentida. El Costa men-
teix i la mentida original
l’obliga a tornar a mentir i
així acaba generant una
xarxa de mentides per ta-
par forats que l’escanya.
M’agraden els personat-
ges que pateixen, sóc fan
dels thrillers psicològics”.

L’autor arracona tant a
Costa que “podria ser can-
didat al suïcidi; ho evita
l’amor cap a la seva filla,
amb problemes psicolò-
gics”. La carretera de la
portada ja ens adverteix
que de la quotidianitat al
malson s’hi pot anar en lí-
nia recta, i més si con-
dueix Jordi Boixadós. ■

La mentida que
ensorra el món

El polifacètic Jordi Boixadós presenta el ‘thriller’
psicològic ‘L’home que comptava diners’
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Jordi Boixadós és una persona molt polifacètica: novel·lista, músic, actor... ■ QUIM PUIG

El protagonista
crea una xarxa
de mentides que
l’escanya i
l’allunya de la
vida que tenia
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La companyia Gloria Ló-
pez Producciones va con-
vèncer Daniel Veronese
perquè dirigís el seu nou
espectacle després que el
dramaturg argentí veiés
una funció del seu mun-
tatge de La reina de belle-
za de Leenane a Buenos
Aires. Ara, aquest grup an-
dalús manté de gira, des
del 2013, Cena con ami-
gos, un text amarg de Do-
nald Margulies, en què
dues parelles han de refer
la relació després que una
d’elles s’hagi separat, ines-
peradament. L’obra està
en cartell al Tantarantana
fins a l’1 de febrer. El direc-
tor, a més, va fer una ver-
sió en què deixa oberta a la
interpretació del públic
qui és innocent i qui culpa-
ble d’aquest conflicte.

L’assaig va durar no-
més cinc setmanes. Si en
les dues primeres el direc-
tor va anar modulant els
personatges a partir del
caràcter de cada actor, a
partir de la tercera setma-
na van anar entrant es-
pectadors a l’assaig. Tot i
que els actors es van sentir
molt vulnerables (confes-
sen), els va ajudar a cons-
truir un personatge cre-
ïble. I és que Veronese de-
fensa el teatre que parteix
de la veracitat. La matèria
primera és la història i els
actors. Per això, s’ha de
pretendre que l’espai escè-
nic i la il·luminació lluei-
xin el mínim possible per
no distreure de l’actuació.

L’obra, que tracta sobre
els conflictes de parella de
classe mitjana i es relacio-
na sovint amb les trames
de Woody Allen, genera
debat després de la funció.
Ho tenen comprovadís-
sim. Sovint, la realitat es-
cènica convida el públic a
valorar la relació d’anys de
convivència. ■
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El director argentí
porta l’amarga
‘Cena de amigos’
al Tantarantana

Un instant que salta de la comèdia al drama, amb girs
inesperats ■ SERGIO PARRA

El jutjat de primera ins-
tància número 25 de Bar-
celona va obligar dijous Te-
levisió de Catalunya a cen-
surar cinc minuts del do-
cumental Ciutat morta
durant la seva emissió al
canal 33 anit, segons va in-
formar ahir La Directa.
Ho va fer com a mesura

cautelar perquè considera
que algunes de les imatges
i opinions incorporades al
documental referents a
l’excap d’informació de la
Guàrdia Urbana de Barce-
lona Víctor Gibanel po-
drien comportar una vio-
lació del seu dret de l’ho-
nor, la intimitat personal i
familiar i la pròpia imatge.

Ciutat morta, dirigit
per Xavier Artigas i Xapo

Ortega, arrossega una for-
ta polèmica, ja que denun-
cia un cúmul d’escàndols i
vulneracions de drets en el
cas 4-F, que va acabar amb
el suïcidi de Patricia He-
ras, que no va suportar la
condemna per uns fets
que no havia comès. La
xarxa es va omplir ahir de
queixes per aquesta cen-
sura adjuntant enllaços
cap al fragment tallat. ■

El jutge obliga TV3 a censurar
cinc minuts de ‘Ciutat morta’
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