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Henry Hayden és, a primera vista, un tipus en-
cantador i extraordinari a qui la vida somriu: 
reconegut escriptor amb reputació interna-
cional, viu feliçment casat amb la Martha. 
Una situació idíl·lica i exemplar que canvia 
sobtadament el dia que la seva amant i edito-
ra, la Betty, li anuncia que està embarassada. 
Aquest lleuger contratemps li suposa un bon 
tràngol: ha arribat el moment de confessar-
ho tot a la seva dona. 

O potser no? Mentider compulsiu, en Henry 
decideix que el més senzill és elaborar un pla 
a sang freda i tirar pel dret. El seu pla, però, no 
preveu un error fatal que capgira la seva vida 
perfecta i la dels qui l’envolten. Perquè quan 
comences a mentir ja no hi ha marxa enrere...
 
La veritat i altres mentides ens endinsa en un 
triangle amorós, literari i criminal del qual nin-
gú, ni tan sols el lector, sap com sortir fi ns a 
la darrera pàgina. Una novel·la magistral, amb 
un ritme de suspens excel·lent, cops d’efecte 
ben travats i girs inesperats, que ens parla 
sobre la naturalesa de l’ésser humà i la seva 
innegable necessitat de mentir.

«La veritat i altres mentides 
és per damunt de tot 
literatura. Un thriller 
psicològic ambigu des 
de molts punts de vista. 
Patricia Highsmith i Alfred 
Hitchcock ens saluden 
cordialment des d’aquestes 
pàgines.» Funkhaus Europa

«El millor debut literari 
de la temporada.» 
Corriere della Sera

«La veritat i altres mentides 
es mou hàbilment entre 
la novel·la policíaca i la 
comèdia, i és genial en tots 
dos gèneres.» Focus

«Sascha Arango, un dels 
autors més interessants 
de la televisió alemanya, 
ha construït una primera 
novel·la molt notable.» 
Der Spiegel
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Nascut a Berlín el 1969,  Sascha Arango és un dels 
guionistes més importants d’Alemanya, especial-
ment per la seva feina en la sèrie de televisió de 
culte Tatort, en l’edició de Kiel. 
La veritat i altres mentides s’ha convertit en el millor 
debut literari de la temporada, i ha rebut el reco-
neixement unànime de la crítica i els lectors. Està 
en procés de publicació a més de vint llengües.
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i

Fatídic. Amb un cop d’ull a la imatge n’hi va haver prou 
perquè el negre pressentiment dels mesos anteriors pren-
gués forma. L’embrió estava cargolat com un batraci amb 
un ull mirant-se’l directament a ell. Aquella cosa sobre la 
cua de drac era una cama o un tentacle?

De moments de gran certesa, no n’hi ha gaires a la 
vida. Però en aquell instant, en Henry va veure el futur. 
Aquest batraci creixeria i esdevindria una persona. Tin-
dria drets i pretensions, faria preguntes i en algun mo-
ment ho arribaria a saber tot per convertir-se en per-
sona.

A l’ecografia, de la mida d’una postal, hi havia una es-
cala de grisos a la dreta de l’embrió, i a dalt hi constava la 
data, el nom de la mare i el nom de la metgessa. En Hen-
ry no tenia el més petit dubte que era autèntica.

La Betty s’estava asseguda fumant al seu costat, al vo-
lant del cotxe, i li va veure llàgrimes als ulls. Li va posar la 
mà a la galta creient que eren llàgrimes d’alegria, però ell 
pensava en la seva dona, la Martha. Per què ella no podia 
tenir un fill seu? Per què ara s’havia de trobar assegut amb 
aquesta altra dona al cotxe?

La menyspreava, se n’avergonyia, li feia autèntica llàs-
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tima. La vida t’ho dóna tot —era el lema d’en Henry—, 
però mai tot alhora.

Era la tarda. Des de sota el penya-segat arribava el fra-
gor monòton de l’onatge, el vent doblegava les herbes i 
empenyia els vidres laterals del Subaru verd. En Henry 
només havia d’arrencar el motor, prémer l’accelerador i el 
cotxe volaria per sobre el penya-segat i es precipitaria 
avall fins a les onades. En cinc segons tot s’hauria acabat, 
l’impacte els mataria a tots tres. Però per fer-ho s’hauria 
d’haver aixecat del seient del conductor per canviar-li el 
lloc a la Betty. Massa molèsties.

—Què hi dius?
Què havia de dir-hi? El tema ja era prou greu. Segur 

que aquella cosa ja se li movia dins l’úter, i si en Henry 
havia après alguna cosa era a callar allò que era millor no 
dir.

En tots els anys anteriors, la Betty només l’havia vist 
plorar una vegada. Va ser quan li van concedir el títol de 
doctor honoris causa a l’Smith College de Massachusetts. 
Fins aquell moment, la Betty creia que en Henry no plo-
raria mai. En Henry s’estava assegut amb serenitat a la 
primera fila i pensava en la seva dona.

La Betty es va estirar per sobre la palanca del canvi de 
marxes i el va abraçar. Així, en silenci, s’escoltaven la res-
piració mútua. Llavors, en Henry va obrir la porta del co-
pilot i va vomitar sobre l’herba. Va tornar a veure la lasa-
nya que li havia preparat a la Martha per dinar. Semblava 
una compota d’embrió amb grumolls de massa de color 
carn. En contemplar aquella visió es va ennuegar i va co-
mençar a tossir escandalosament.

La Betty es va descalçar, va saltar del cotxe, va arrencar 
en Henry del seient, va envoltar-li el tòrax amb els dos 
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braços i els va estrènyer amb força fins que la lasanya li va 
sortir pel forat del nas. Va ser fenomenal com la Betty 
havia fet el que calia sense parar-s’hi a pensar. I ara s’esta-
ven tots dos drets a l’herba vora el Subaru i el vent feia 
que nevessin flocs d’escuma de mar.

—Au, digues. Què hem de fer?
La resposta correcta hauria estat: «Estimada, això no 

acabarà bé», però una resposta així té conseqüències. O bé 
canvia les coses o bé les fa desaparèixer del tot, i llavors el 
penediment ja no serveix per a res. I qui és que vol canviar 
el que li és còmode i beneficiós?

—Me’n vaig a casa i l’hi explicaré tot a la meva dona.
—De debò?
En Henry va veure l’estupefacció a la cara de la Betty, 

ell mateix estava sorprès. Per què ho havia dit, allò? En 
Henry no era propens a exagerar, no hauria calgut dir tot.

—Què vols dir amb tot?
—Tot. Senzillament l’hi diré tot. Prou de mentides.
—I si et perdona?
—Com vols que em perdoni.
—I la criatura?
—Serà una nena, espero.
La Betty va abraçar en Henry i li va fer un petó a la 

boca.
—Henry, de vegades ets extraordinari.

Sí, de vegades n’era, d’extraordinari. Ara conduiria fins a 
casa i canviaria mentides per veritat. Per fi poder explicar-
ho tot, sense miraments, amb tots els detalls desagrada-
bles, vaja, potser no tots, però sí els essencials. Havia de 
tallar-ho de soca-rel, correrien les llàgrimes i tot plegat 
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faria un mal espantós, a ell també. Seria la fi de la confian-
ça i l’harmonia entre la Martha i ell, però també un acte 
d’alliberament. Ja no seria un canalla deshonest i ja no se 
n’hauria d’avergonyir tan intensament. Així havia de ser. 
La veritat per davant de la bellesa, tota la resta vindria sola.

Va envoltar la Betty per la cintura estreta. Sobre l’her-
ba hi havia una pedra prou gran i pesada per infligir un 
cop mortal. Només li calia ajupir-se per agafar-la.

—Vinga, puja.
Es va asseure al volant i va arrencar el motor. En lloc 

de precipitar-se endavant per sobre el penya-segat, va po-
sar la marxa enrere i va fer retrocedir el Subaru a poc a 
poc. Un greu error, pensaria més endavant.

* * *

L’angost caminet de lloses de formigó foradades discorria, 
a penes visible, per una pineda frondosa des del penya-
segat fins a la pista forestal on hi havia el seu cotxe amagat 
sota unes branques despenjades. La Betty va abaixar la fi-
nestra amb la maneta, es va encendre el següent cigarret 
mentolat i va aspirar-ne el fum.

—No farà cap desgràcia, oi?
—Així ho espero.
—Com reaccionarà? Li diràs que sóc jo?
Que tu ets què?, volia preguntar-li en Henry, però, en 

canvi, va respondre:
—L’hi diré, si m’ho pregunta.
Evidentment, la Martha ho preguntaria. Qualsevol 

persona que s’assabenta que l’han enganyat de forma sis-
temàtica vol saber per què, quant de temps i amb qui. És 
normal. L’engany és un enigma que volem resoldre.
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La Betty li va posar la mà a la cuixa amb el cigarret 
encès.

—Amor, sempre hem anat amb compte, vull dir que 
cap dels dos no volia una criatura, oi?

En Henry no podia estar-hi més d’acord ni sentir-ho 
amb més intensitat. No, ell no volia una criatura, sobretot 
de la Betty. Era la seva amant i mai seria una bona mare. 
No tenia de cap manera l’esperit per ser-ho, sempre esta-
va massa preocupada per ella mateixa. Un fill en comú li 
donaria poder sobre ell, li esquinçaria la seva mascarada i 
el pressionaria fins a les últimes conseqüències. Feia temps 
que jugava amb la idea d’esterilitzar-se, però alguna cosa 
indeterminada l’havia retingut de fer-ho. Potser havia es-
tat el desig de tenir un fill amb la Martha.

—D’alguna manera, ha volgut existir —va dir ell.
La Betty va somriure i li van tremolar els llavis. En 

Henry havia encertat el to.
—Crec que serà una nena.
Van baixar del cotxe i es van tornar a canviar els se-

ients. La Betty es va asseure al volant, es va posar una sa-
bata, va trepitjar l’embragatge mecànicament i va moure 
la palanca de canvi amunt i avall.

No se n’alegra, va pensar ella, però no seria demanar-li 
massa a un home que acaba de decidir canviar la seva vida 
i posar fi al seu matrimoni? Malgrat els anys que havien 
estat embolicats, la Betty sabia ben poca cosa d’en Henry, 
però una cosa sí que sabia: en Henry no era un home de 
família.

No té espera, va pensar ell. No pot esperar que renunciï 
a tot per ella. De tota manera, no tenia la intenció de canvi-
ar la seva independència despreocupada per una vida fami-
liar que no feia amb ell. Després de la gran confessió amb la 
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seva dona, havia de sorgir una nova identitat. Li portaria 
molta feina haver d’idear un altre Henry, un Henry exclusiu 
per a la Betty. Només de pensar-hi se sentia cansat.

—Puc fer alguna cosa?
En Henry va assentir:
—Para de fumar.
La Betty va xuclar el cigarret i el va disparar amb els dits.
—Serà horrorós.
—Sí, serà horrorós. Et trucaré quan s’hagi acabat.
Ella va engranar una marxa.
—Com portes la novel·la?
—No em falta gaire.
Es va inclinar cap a ella amb la porta oberta:
—Li has parlat a algú, de nosaltres?
—Absolutament a ningú —va respondre.
—La criatura és meva, oi? Vull dir, que existeix de ve-

ritat i que vindrà?
—Sí, és teva i vindrà.

Ella li va oferir els llavis entreoberts per fer-se un petó. A 
contracor, es va inclinar cap a ella i la llengua li va pene-
trar la boca com un cargol gruixut sense rosca. En Henry 
va tancar la porta del conductor del Subaru. Ella va conti-
nuar avall per la pista forestal en direcció a la carretera. La 
va seguir amb la mirada fins que va desaparèixer. Després, va 
trepitjar el cigarret que ella havia deixat a mig fumar i que 
encara cremava sobre l’herba. Se la creia. La Betty no li 
mentiria, no tenia prou imaginació per fer-ho. Era jove i es-
portista, molt més elegant que la Martha, era bonica i no 
gaire llesta, però extraordinàriament pràctica. I ara espe-
rava un fill seu, no calia fer la prova de paternitat.
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El fred pragmatisme de la Betty ja havia impressionat en 
Henry en la seva primera trobada. Si una cosa li agradava, 
ella se la feia seva. Era enginyosa i tenia els peus esvelts, 
unes piguetes sobre uns pits com taronges, els ulls verds i 
uns cabells rossos i arrissats. En la seva primera trobada, 
portava un vestit estampat amb espècies en perill d’extinció.

El seu embolic havia començat en el moment mateix 
que es van conèixer. A en Henry no li va caldre esforçar-
s’hi, ni fingir, ni mirar de guanyar-se-la; com tan sovint, 
no li va caldre fer res de res, perquè ella el tenia per un 
geni. I per això mateix, no la molestava gens ni mica que 
ell fos casat i no volgués fills. Ben al contrari. Tot era 
qüestió de temps. Feia temps que esperava algú com ell, 
deia ella amb tota franquesa. Des del seu punt de vista, a 
la majoria dels homes els mancava grandesa. Ara bé, què 
entenia amb això, no ho deia.

Amb el temps, la Betty havia arribat a ser editora de 
l’editorial Moreany. Havia començat en una feina tempo-
ral al departament de vendes de llibres, tot i que conside-
rava que estava sobrequalificada per fer-la, perquè llavors 
ja havia acabat els seus estudis de literatura. La majoria 
dels seminaris l’avorrien i es penedia de no haver estudiat 
Dret, contra el consell dels seus pares. Malgrat les seves 
qualificacions, les possibilitats d’ascendir dins l’editorial 
eren limitades. Durant els descansos del migdia, s’esmu-
nyia als despatxos dels editors per submergir-se en la lec-
tura. Un dia, per pur avorriment, va agafar el text d’en 
Henry escrit a màquina de la pila dels manuscrits florits, 
aquells que ningú havia demanat rebre, amb la idea d’em-
portar-se’l al bar com a material de lectura a l’hora de di-
nar. En Henry havia enviat el text sense cap comentari 
addicional amb la modalitat especial per a enviament de 
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llibres a fi d’estalviar-se ports. Fins llavors, sempre havia 
anat just de diners.

La Betty va llegir-se’n unes trenta pàgines i no va tas-
tar el dinar. Després, va anar corrents a la tercera planta, 
al despatx del fundador de l’editorial, Claus Moreany, i el 
va arrencar de la migdiada. Al cap de quatre hores, en 
Moreany en persona trucava a en Henry.

—Bon dia. Em dic Claus Moreany.
—De debò? Mare de Déu!
—Ha escrit una cosa meravellosa, realment merave-

llosa. Ja n’ha venut els drets?
No els havia venut. La seva primera novel·la, Frank 

Ellis, vendria deu milions d’exemplars a tot el món. En 
poques paraules, un thriller amb molta violència i poc 
conciliador. Era la història d’un autista que es feia policia 
per trobar l’assassí de la seva germana. Els primers cent 
mil exemplars es van vendre en un sol mes i de ben segur 
que també es van llegir. Els guanys van impedir que l’edi-
torial Moreany es declarés insolvent. Avui, vuit anys des-
prés, en Henry era un autor de best-sellers traduït a tot el 
món a vint idiomes, guanyador de diversos premis i qui 
redimoni sap què més. Moreany ja li havia publicat cinc 
best-sellers, de tots se n’havia fet una pel·lícula, una obra 
de teatre i Frank Ellis ja es feia servir a les escoles com a 
material docent. Era gairebé un clàssic. I en Henry seguia 
casat amb la Martha.

A banda d’en Henry, la Martha era l’única que sabia 
que ell no havia escrit ni una paraula d’aquelles novel·les.
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