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IV Premi Sant Celoni de Novel·la Breu

¿Quantes vegades has desitjat penetrar en el món secret de les fantasies
sexuals d’amics i coneguts? ¿Quants hores has deixat escolar a l’autobús men-
tre imaginaves com devien fer-s’ho els altres passatgers? ¿Quants amics t’han
confessat les seves pràctiques i quants hauries volgut que ho fessin? El prota-
gonista d’aquesta novel·la hi ha pensat moltes vegades i està disposat a posar-
hi remei... l’únic problema és que el que ha decidit de fer no tan sols és poc
ètic... també és il·legal. 

Tot comença quan penja una placa al portal del seu estudi en què diu
«sexòleg» i el número del seu pis... una acció del tot intranscendent si no fos que
ell no en té el títol (ni aquest ni cap altre). I s’embolica molt més quan els
pacients comencen a desfilar pel seu consultori explicant-li allò que mai no con-
fessarien a ningú, llevat que aquesta persona es veiés obligada a callar en vir-
tut del secret professional.  

Aquest és el plantejament de L’intrusista, una obra que ens descobreix la
llengua viva i enjogassada d’un autor que sap teixir una trama en què es com-
binen en la dosi justa l’humor, la ironia, la tendresa i un erotisme desfermat. 

JORDI BOLADERAS SANCHO va néixer a Sant Vicenç dels Horts (Baix
Llobregat) el 1960. Llicenciat en Filologia Catalana, actualment és cap d’Imatge
i Comunicació d’Agrupació Mútua. Amb el poemari No ho sé (Viena Edicions,
2005) va guanyar el Premi de Poesia Joan Llacuna 2005 de la Ciutat d’Igualada.
L’any 2006 ha estat guardonat amb el Premi de Poesia Goleta i Bergantí del
Masnou pel recull La pell de l’aire, i amb el IV Premi Sant Celoni de Novel·la
Breu per L’intrusista, obra que aquí presentem.  
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