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H 
i ha una fascinació evident en 
Pau Carrió pels dos personat-
ges reals de la proposta que ha 
estrenat a la Sala Tallers del 
TNC. Testimoni de guerra recull 

els passos del fotoperiodista sud-africà Kevin 
Carter (1960-1994) i de la reportera nord-
americana Marie Colvin (1956-2012). Tots dos 
van tenir un treball reconegut i un final tràgic. Ell 
es va suïcidar als quatre anys de guanyar el Pu-
litzer amb una imatge d’impacte sobre la fam al 
Sudan: una abatuda nena desnodrida amb un 
voltor al fons. Ella va morir a Síria, víctima d’un 
atac de les forces del president Al-Assad mentre 
cobria el setge de Homs per al Sunday Times. 
Deixava enrere una trajectòria enorme amb el 
seu seguiment de conflictes a Kosovo, Líbia, el 
Timor Oriental, Sri Lanka –on va perdre un ull 
per culpa de la metralla– i l’Afganistan. 

L’homenatge de Carrió, autor i director, a 
Carter i Colvin és auster en grau extrem: mo-
nòlegs continus (un darrere d’un altre), espai 

despullat, discret joc amb la il·luminació i tot 
just un parell de ràfegues musicals. Potser po-
dia haver jugat una mica més amb la drama-
túrgia, per exemple intercalant els dos prota-
gonistes. Però el que volia explicar està per da-
munt de tot, i per a això va convocar un actor de 
confiança, Pol López, i una actriu igual de sol-
vent com Laura Aubert. 

Despatxen amb nota, en un treball interpre-
tatiu consolidat sobre la paraula, la intensitat i el 
drama de dues vides segades de forma abrupta. 
Ell, per exemple, ni el gest fa de disparar fotos 
quan es refereix al seu treball. Ella, per la seva 
part, poc més que treure’s l’armilla antibales en 
el seu moviment per l’escena. 

El minuciós text de Carrió ens porta a debats 

coneguts, i encara necessaris, al voltant de la fi-
gura del corresponsal de guerra, avui en una cri-
si encara més gran que la dels mateixos mitjans. 
A Carter, de vida tan arriscada a la feina com dis-
soluta en les seves hores lliures, el van perseguir 
sempre els foscos interrogants sobre per què no 
va ajudar aquella nena i què va passar amb ella. 
Ni les seves respostes lògiques els van apaivagar. 
Colvin, mentrestant, es va enfrontar al dilema de 
si li va valer la pena l’enorme sacrifici d’arribar a 
l’escalafó alt de la tribu de reporters que recorren 
el món donant veu a les víctimes de conflictes. 

Aquesta voluntat de realçar una tasca impa-
gable porta Carrió a una exposició prolixa i des-
criptiva en excés dels entorns pels quals es van 
moure Carter i Colvin. El muntatge es converteix 
així en una brillant lliçó d’història recent que, 
d’alguna manera, acaba minant una mica 
l’aproximació psicològica als dos personatges. n
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En la història del serial francès, 
inesgotable font de misteris fulle-
tonescos, drama, venjança, aven-
tures, intriga i robatoris rocambo-
lescos, tant en literatura com en 
cine i televisió, Arsène Lupin (Ar-
senio Lupin a les traduccions es-
panyoles) ocupa un lloc d’honor 
junt amb Fantômas, Belphégor, 
Judex o la Irma Vep de Los vam-
piros. És, juntament amb Rocam-
bole, un personatge diferent de la 
resta d’aquests criminals emmas-
carats que pul·lulen per les teula-
des de París o, com en el cas de Bel-
phégor, habiten en forma de fan-
tasmes al Louvre. Sent un delin-
qüent, no és un brivall. Sent un lla-
dre, no és en absolut malvat. La 
sèrie de televisió francesa Lupin, 
amb Omar Sy com un Lupin mo-
dernitzat i racialitzat al París con-
temporani, és un bon exemple 
d’aquesta dualitat. 

Creat el juliol del 1905 per Mau-
rice Leblanc, no va tardar a con-
vertir-se en el lladre refinat més 
popular de la història. És intel·li-
gent, seductor, sofisticat, hàbil 
amb les paraules i amb els actes fí-
sics, amb barret de copa, vestit, 
bastó i de vegades un monocle. És 
també un mestre de la disfressa, 
capaç de canviar d’identitat en 
menys d’un minut, i dels anagra-
mes: tots els noms falsos que uti-
litza els construeix amb les lletres 
que conformen Arsène Lupin, com 
Luis Perenna i Paul Sernine. El 
plaer de la confusió.  

Escandalós i vanitós 

Va debutar en un relat, El arresto de 
Arsène Lupin, que un editor li va 
encarregar a Leblanc per a una de 
les seves publicacions. El novel·lis-
ta tenia llavors 40 anys i una sòlida 
carrera literària a la seva esquena. 
No va pensar a donar-li continuï-
tat a Lupin, però l’èxit del relat va 
fer que, a partir d’aquell moment, 
Leblanc li consagrés la resta de la 
seva carrera. El primer llibre, Arsè-
ne Lupin, caballero ladrón, va reco-
pilar el 1907 tots els relats curts. El 

seguirien novel·les com La aguja 
hueca, Los dientes del tigre i una de 
les més definitòries, La condesa de 
Cagliostro, publicada el 1924 i por-
tada al cine el 2004 al film Arsène 
Lupin, protagonitzat per Romain 
Duris i Kristin Scott Thomas. 

Leblanc va escriure al pròleg de 
la novel·la que era la primera aven-
tura de Lupin i, sens dubte, hauria 
sigut publicada abans que les al-
tres si ell no s’hi hagués oposat ro-
tundament. Creador i personatge 
es confonien en un de sol. A les úl-

times pàgines del llibre, Leblanc 
defineix en què es convertirà el seu 
honorable delinqüent: «No més 
reserves, no més precaucions. Al 
contrari, escàndols, provocacions, 
arrogància, ostentació, vanitat, 
molt sentit de l’humor, el seu nom 
a les parets, la seva targeta de visi-
ta a les caixes fortes».  

«No confiïs en Arsène Lupin. 
Pot ser que ni es digui Lupin». Un 
misteri insondable en si mateix. La 
pel·lícula del 2004 la va realitzar 
Jean-Paul Salomé, que tres anys 
abans havia dirigit La máscara del 
faraón, versió cinematogràfica de 
Belphégor. Tot i que massa ex-
pansiu i fiat als efectes especials, 
Salomé restituïa l’estètica naïf 
del serial al segle XXI. Abans, al 
Hollywood dels anys 30, Lupin 
havia transcendit fronteres i cul-
tures sent interpretat per John 
Barrymore el 1932. Fins i tot va 
recalar a la sèrie B amb Enter Arsè-
ne Lupin, de 1944. 

França va tard 

El cine francès va tardar més 
temps a adaptar-lo, però Las 
aventuras de Arsenio Lupin (1957), 
de Jacques Becker, és modèlica 
quant a intriga, misteri i humor. 
Dos anys després va arribar una 
altra aventura de Lupin amb un 
títol tintinesc a Espanya, El toisón 
de oro. Firmado Arsenio Lupin, 
d’Yves Robert. I el personatge, 
amb tot el seu enigmàtic glamur 
–el fora de la llei empàtic–, va 
arribar fins i tot al manga amb 
Lupin III, còmic creat per Monkey 
Punch el 1967 en el qual el net de 
Lupin i la seva banda roben tre-
sors per tot el món. 

L’Arsenio japonès ha sigut un 
èxit total: el manga, una versió 
musical, sis pel·lícules, altres tan-
tes sèries anime, adaptacions tea-
trals i diversos videojocs. Lupin III: 
the first, amb el personatge en-
frontat a una conspiració nazi, és 
l’última fita d’un motiu argumen-
tal i universal que no cessa. I té ja 
115 anys de vida. n

Arsène Lupin, el lladre 
universal i immortal

EL  PERSONATGE  DE  MODA

QUIM CASAS 
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Una imatge de ‘Lupin III: the first’.

L’anime ‘Lupin III: the first’, que s’estrena en sales demà, així com  
la sèrie de Netflix ‘Lupin’, tornen al primer pla el més popular 

dels delinqüents de guant blanc, creat el 1905.

«El seu nom a  
les parets,  la seva 
targeta de visita a 
les caixes fortes»
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