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‘L’adversari’  
d’Emmanuel Carrère 

Teatre Municipal (Girona), 07/10/22

M 
olt abans del ressor-
giment de la crònica 
negra a través de  
pòdcasts i programes 
de televisió de moda 

com Crims, un altre francès habitual de les 
quinieles del Nobel, Emmanuel Carrère, va 
publicar una novel·la que marcaria una fita en 
la seva carrera. Seguint el rastre d’A sang fre-
da, de Truman Capote, l’escriptor va consa-
grar set anys de la seva vida a intentar com-
prendre la ment del cèlebre assassí Jean-
Claude Romand, un home que va assassinar 
tota la seva família el 1993. Carrère va assistir 
al judici, es va amarar del sumari i va tenir 
contacte per carta amb l’homicida. Tota 
aquella obsessió es va transformar l’any 2000 
en la novel·la L’adversari que ara adapta Julio 
Manrique com a inici de la 31a edició del Fes-
tival Temporada Alta. La inauguració d’ahir a 
la nit al Teatre Municipal va funcionar com el 
gran el sarau teatral de l’any a Girona. La fes-
ta posterior, això sí, va quedar una mica des-
lluïda per la pluja i va haver de ressituar-se a 
l’interior del recinte.  

No és el primer cop que Manrique inau-
gura la mostra de Girona i Salt, ja ho va fer el 
2020 amb Bouvetøya, una obra condiciona-
da per la pandèmia a tots els nivells. Ara, 
l’aposta personal del director té més recor-
regut. Per començar trobem l’adaptació que 
firma el mateix Manrique amb Cristina Ge-
nebat i Marc Artigau, una dramatúrgia pre-
cisa que atrapa el temps literari i juga amb la 
subtilitat de l’original. D’això depèn la tensió, 
ja que tant a l’obra com al llibre sabem des del 
principi com acabarà la història. Es dosifica la 

informació i s’explora amb encert aquest joc 
de miralls entre l’escriptor i l’assassí, un tête-
à-tête d’alt voltatge interpretatiu que s’ex-
pandeix com un vals, amb dos actors en molt 
bona forma però que estranyament mai ha-
vien treballat junts. 

Pere Arquillué aprofundeix resolt en la veu 
literària de Carrère fins a confondre’s no no-
més amb el narrador, sinó que també inter-
preta la polifonia de secundaris que executa, en 
alguns casos, amb un punt d’amanerament. 
Ben dirigit, Carles Martínez carrega amb el pes 

de l’homicida, amb el recorregut que va des de 
l’home anodí fins al monstre inesperat. El pa-
per sembla fet a mida del seu inconfusible deix 
i d’aquesta precisió característica per actuar a 
la frontera entre el corrent i l’inquietant.   

Tot es desenvolupa en un saló prolix en 
detalls dels anys 90, espai escènic d’Alejan-
dro Andújar que amb la seva densitat impul-
sa la tensió. Com en el millor teatre d’Oster-
meier, càmeres amagades per l’escenari 
projecten primers plans dels actors. Busquen 
en les expressions, entre la mentida i l’apa-
rença, alguna resposta que no arriba.  nUn moment de ‘L’adversari’.

  

MANUEL PÉREZ I MUÑOZ 

 

CRÍTICA

‘Tête-à-tête’  
a la frontera  
de l’horror 

 
 

L’adaptació de Julio 
Manrique atrapa el 
temps literari i juga 
amb la subtilesa  
de l’original 
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