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Manrique estrena a Temporada Alta una versió infidelment
fidel de ‘L’adversari’ de Carrère, amb Arquillué i Martínez

Duel infernal

Pere Arquillué i CarlesMartínez a L’adversari, al TeatreMunicipal de Girona
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com El Niñato o Juan Jarava-
ca, recuperat en un volum fa
un any per l’editorial La Cú-
pula, revisat per ell mateix i
amb alguns inèdits.
Mediavilla va ser també, i

sobretot, el cocreador de
l’emblemàtic Makoki junt
amb Miguel Gallardo, tras-
passat al febrer i amb qui va
col·laborar en altres historie-

MorJuanitoMediavilla,
guionistade ‘Makoki’
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El dibuixant i guionista Juan
López Mediavilla (més cone-
gut coma JuanitoMediavilla)
vamorir ahir a la casa familiar
a Burgos. Autor clau del cò-
mic underground espanyol
dels setanta i vuitanta, va ser
el creador de personatges

tes com OTAN sí, OTAN no o
Yonkis del espacio. Arran del
seu èxit,Makoki es va conver-
tir també en una revista d’his-
torietes.
Nascut el 1950 a Burgos, tot

i que vint anys després es va
traslladar a Barcelona, Me-
diavilla va començar la trajec-
tòria professional amb els
seus dibuixos en publicacions
com la revista humorística
MataRatos i altres capçaleres
mítiques de la transició com
El Papus oDiscoExprés, amés
de col·laborar a les pàgines de
Star o El Víbora."

Una sala d’un pis qualsevol
d’una família benestant qual-
sevol, amb una il·luminació
freda,quedonaatota l’estança
un aspecte desangelat, és l’es-
cenari on es desenvolupa l’ac-
ció de L’adversari, una apro-
ximació a la vida i les cir-
cumstàncies de Jean-Claude
Romand, que Emmanuel Car-
rère va ficcionar al llibre ho-
mònim. La història d’aquest
farsant, que vamentir sobre la
seva feina i que va acabar ma-
tant tota la seva família i fins i
totelgosquanesvaveureatra-
pat en la pròpia gran mentida
va commoure França i el món
quan es va descobrir l’any
1993.TemporadaAltava inau-
gurar ahir la 31a edició amb
aquesta proposta teatral diri-
gidaper JulioManrique.
L’actor i director va desco-

brir l’obra de l’escriptor fran-
cès i es va proposar dur-la a
escena. Amb dos grans de la
dramatúrgia catalana actual,
Marc Artigau i Cristina Gene-
bat, confessa que els va costar

es desdobla enuna infinitat de
personatges: la dona, els fills,
els pares, la sogra, l’amic,
l’amant, la jutgessa, el fiscal,
l’advocat... I Martínez és Ro-
mand. No se li assembla i, en
canvi, té la sevamateixamira-
daintrospectiva, tristaienfon-
sada. Un duel a les portes de
l’infern que va commoure el
TeatreMunicipal deGirona.
Lapresentediciódelfestival

Temporada Alta comença
amb trespropostes llamineres
de les millors arts escèniques,
si bé caldrà esperar a aquest
vespre per descobrir la nova
obra d’Angélica Liddell. La
sempre polèmica artista pre-
senta Caridad a El Canal de
Salt, on explora els límits del
perdó de l’ànima humana. La
tercera proposta va coincidir
ahir a Girona amb L’adversari
uns centenars de metres riu
avall,a l’altraribadel’Onyar.A
lasalaLaPlaneta, ladramatur-
gamallorquinaMarta Barceló
hivaestrenarTocarmare,amb
Lluïsa Castell i Georgina La-
tre, idirecciódeJordiCasano-
vas. Lapeça, ara desenvolupa-
da, va guanyar el Torneig de
Dramatúrgiadel2016deTem-
porada Alta, que enguany ce-
lebra ladotzenaedició."

trobar el desllorigador, és a
dir, com dur la història de Ro-
mand a l’escenari. Perquè no
era una tasca fàcil,més encara
quan la novel·la de Carrère és
força coneguda i té una corrua
d’admiradors.
Però a la vista del resultat

que van oferir ahir al Teatre
Municipal de Girona, aquest
trio nonomés va trobar el des-
llorigador, sinó que ho va fer
amb nota. La proposta que di-

rigeix Manrique és infidel-
ment fidel al textoriginal, com
hade ser. Tot és literatura, pe-
rò parlem de novel·la i de tea-
tre, dos gèneres que s’expres-
senmolt diferent.
Ara bé, si a la terna referida

afegim la interpretació de Pe-
reArquillué iCarlesMartínez,
el material literari de Carrère
pren una volada estremidora.
Arquillué és Carrère i alhora

Amb la interpretació
dels dos actors,
el material literari
de Carrère pren una
volada estremidora
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Consulta tota la programació

del festival a

www.jazz.barcelona

Consulta tota la programació

del festival a

MADELEINE
PEYROUX

11/10 Palau de
laMúsica
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