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Emmanuel Carrère ha novel·lat una història real

El ‘roman de Romand’
N A R R A T I V A

J O R D I L L A V I N A

Carrère ens du
agafats de la
mà, tot
visitant el
museu de les
diverses etapes
de la vida de
l’assassí

L’escriptor
registra els
fets, i no es
rabeja en la
morbositat del
cas; les virtuts
del bon
periodisme
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L’adversari. El adversario.
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E
l 9 de gener de 1993,
Jean-Claude Ro-
mand va assassinar
la seva dona, els seus
dos fills i els seus

pares i, unes hores més tard,
va intentar suïcidar-se. No ho
va aconseguir: el fiscal del cas
va veure en el grapat de me-
dicaments caducats que s’ha-
via empassat i en l’incendi
que havia preparat com a co-
miat personal una maniobra
mancada de convenciment;
encaminada, més aviat, a ge-
nerar compassió als ulls de la
gent.

Romand s’havia passat
mitja vida (literalment: des
dels divuit, i en el moment
del fet en comptava trenta-sis)
enredant a tothom. Un esde-
veniment fortuït va fer una
reacció adversa (llegiu-ho en
la clau del títol: l’adversari és
el diable), de conseqüències
tràgiques: no es va presentar
a l’examen d’ingrés a la Fa-
cultat de Medicina, però, en
canvi, va assegurar als seus
pares que havia passat la
prova amb bona nota. A par-
tir d’aquí, Romand va enca-
denant un seguit de menti-
des, d’estratègies maquiavèl-
liques, que compta amb l’ajut
inestimable d’una providèn-
cia miraculosa que no es co-
mençarà a esquerdar fins
molts anys després.

He escrit “esdeveniment
fortuït” per referir-me al des-
llorigador d’una tragèdia amb
majúscules. Ara no vull entrar
en la discussió metafísica que
enfronta els partidaris de la
causalitat amb els que, com a
molt, veuen la intercessió de
casualitats en el continu de la
vida. Sigui com sigui, sí que
cal indagar una mica en l’e-
xistència d’aquell afable doc-
tor Romand, respectat i ben
col·locat com a metge consul-
tor de l’OMS, amb una agenda
impossible, repleta de viatges
a l’estranger; marit adorable,
pare exemplar, fill modèlic,
home reservat, però amic dels
seus amics. Si ho fem, de se-
guida ens acompanyarà la

presència infantil d’un Je-
an-Claude tímid i introvertit
fins a l’extrem: un nen tou,
amb una certa tendència a
l’obesitat i una irredimible
vocació de marginalitat; que
no manifesta mai les seves
emocions, que tot s’ho queda
dins. La mena de nano de qui
ningú no adverteix la presèn-
cia a classe però que, si s’escau
que aquell dia està malalt,
tampoc ningú no el troba a
faltar. Carrère ens du agafats
de la mà, tot visitant el museu
de les diverses etapes de la vi-
da de l’assassí: només de tant
en tant treu el nas, quan ve-
iem el seu nom signant una
carta adreçada a Romand, per
exemple; quan el visita a la
presó, o coneix els antics
amics, que li n’expliquen co-
ses.

Aquell nen anodí va crei-
xent dins un cos poc harmò-
nic, desmanegat, però va bas-
tint una façana sòlida de cara
als altres. “Massa assenyat,
massa tranquil, massa dolç”.
El seu màxim confident serà
un gos. La seva experiència
amb les dones voreja sempre
el conflicte: Romand –ja es
veu– és carn de psiquiatre
tant com de canó. L’impostor,
però, va adquirint ofici: la re-
muneració fantasma expedida
per l’OMS ha de ser encoberta
d’una manera o altra: llavors
comença una tasca àrida de
sagnar el patrimoni d’amics i
parents, tot recomanant-los
que segueixin el seu propi
exemple de col·locar els diners
a Suïssa per tal de fer-los ren-
dir a un 18 % d’interès. Això li
permet de mantenir-se ell i la
seva família, durant gairebé
dues dècades.

Emmanuel Carrère ha es-
crit, fins al moment, set no-
vel·les. Jo en coneixia dues de
molt bones: La classe de neige
(que aquí es va traduir com

Una semana en la nieve, Circe) i
La moustache. La primera ex-
plica un crim en una estació
d’esquí, poblada de nens. La
segona, els canvis radicals que
pateix un personatge que un
dia decideix rapar-se el bigoti
al zero (n’hi ha que es deixen
una ombra de mostatxo da-
munt el llavi superior). El to
jocós, divertit, de la segona té
molt poc a veure amb la his-
tòria trasbalsadora de L’adver-
sari. Però en canvi Una semana
en la nieve ja avançava les fa-
cultats del narrador per con-
tenir en una obra un episodi
tràgic sense caure en el sensa-
cionalisme ni en les tintes
fosques perquè sí. És per això
que Carrère era un bon can-
didat per acostar-se al cas de
l’afable doctor Romand: la se-
va versió diferiria, per força,
de la de psicòlegs i advocats,
de la de periodistes i coneguts.
La seva visió no justificaria, ni
comprendria, ni jutjaria nin-
gú: però tindria la capacitat
d’aprofundir la part fosca de
la personalitat de l’assassí, el

seu misterhyde reconsagrat, a
partir d’un relat objectiu que
es nodreix de la paperassa
publicada (Carrère arriba a
convertir-se en el marmessor
de l’immens dossier judicial,
conservat en diverses caixes
de cartró, que no arriba a fer
servir mai), però sobretot del
contacte reiterat amb l’acusat
i amb els amics que l’envolta-
ven.

Aquest relat té una aparen-
ça novel·lesca (es podria haver

titulat el roman de Romand),
però la substància és ben real.
Segurament per això, ens hi
acostem amb una predisposi-
ció especial. Que diguin el que
vulguin els crítics de la corda
formalista: la història de L’ad-
versari té una força brutal, que
ens manté pendents no pas
d’un desenllaç que coneixem
d’entrada, sinó de les fosques
raons que poden conduir un
home a matar aquells que més
estima. (En aquella esplèndida
novel·la de recepció i èxit tar-
dans, si més no aquí, que es
titula L’última trobada, Sándor
Marai explica, justament,
aquests moments de torbació
en què una persona apunta
amb l’escopeta aquell seu mi-
llor amic.) Salta a la vista que
Romand, apuntant la seva fa-
mília, pretén descarregar la
fúria dels trets i de la pólvora
sobre aquella part fosca de la
seva joventut, que genera un
immens monument al frau,
una altíssima muntanya de
merda. L’escriptor registra els
esdeveniments, i no es rabeja
en la morbositat del cas; la
seva feina desplega les millors
virtuts del bon periodisme,
però alhora fabrica un arte-
facte que té la precisió de la
bona literatura. També per ai-
xò ens atreu tant el relat de
Carrère: un relat del qual, en
suma, ho coneixem tot, però
del qual volem coneixe molt
més encara. S’entén que l’ha-
gin comparat amb A sang freda,
de Capote: tot i això, la histò-
ria de la família de grangers
cosits a trets al poble de Hol-
comb (Kansas) no té l’especta-
cularitat d’aquesta història,
en què l’assassí és de casa.

El relat de Carrère mostra
una gran eficàcia, perquè la
història de Romand se li con-
verteix en una obsessió que ha
d’aclarir. L’adversari és una
novel·la que grata els dintres
del ventre: qui l’ha escrit és un
gran autor que no únicament
ha volgut gratar els dintres
d’una ment malalta sinó que,
per escriure’n la història, re-
coneix que només amb sang
freda –lluny la compassió,
però lluny també la ira– es
pot abordar la vida i la figura
de l’afable doctor Romand. Per
recrear-les novel·lescament,
per donar-nos una visió que
no s’ajusta exactament a la del
sumari i que, d’alguna mane-
ra, sabem que és més profun-
da, Carrère demostra un ta-
lent extraordinari.


