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Emmanuel Carrère: “Experimentar
compassió i excusar algú

són dues coses diferents”
L O U R D E S D O M Í N G U E Z

La realitat

sobrepassa

sovint la

ficció. Què pot

portar un

home a matar

la seva dona,

els seus dos

fills de cinc i

set anys i els

seus pares?

Això és el que

intenta

explicar

‘L’adversari’

(Empúries

- Anagrama),

el darrer

llibre de

l’escriptor

francès

L.D. Més que buscar la reconstruc-
ció dels crims comesos per Jean
Claude Romand, ¿el que pretenia
en el seu llibre era explicar els
motius que el van dur a matar la
seva família?
E.C. El que he intentat és expli-
car què va succeir en la vida
de Jean-Claude Romand, per

provar de comprendre què el
va portar a acabar matant la
seva dona, els seus dos fills i
els seus pares. L’adversari no
dóna respostes, sinó que més
aviat el que em vaig plantejar
en escriure’l era que fos una
obra que provoqués pregun-
tes en el lector.

L.D. A la primera carta que va
adreçar a Jean-Claude Romand, li
deia: “Als meus ulls, el que vostè
va fer no és l’acte d’un criminal
ordinari, tampoc és l’acte d’un
boig”. Què és, doncs?
E.C. Per mi és l’acte d’un home
posat al límit per unes forces
que el sobrepassen i aquestes

són les forces que volia mos-
trar en acció en el meu llibre.
Des de molt petit, a Romand
l’obligaven a mentir per no
entristir la seva mare malalta.
Per això crec que Romand es-
tava posseït per una mena de
diable que havia devorat la
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IX
Entrevista a Ignacio
Martínez de Pisón
. .....................................................
Martínez de Pisón s’ha instal·lat
definitivament al territori de la
novel·la amb ‘María bonita’
(Anagrama), una història de dones,
una relació entre dues generacions,
temàtica que l’autor ja va explotar,
però en versió masculina, a
‘Carreteras secundarias’.

XII
Reedició d’un
llibre de Sagarra
. .....................................................
‘La ruta blava’ (Edicions 62), de
Josep Maria de Sagarra, és una
crònica –entre la peça literària i
el reportatge periodístic– del
viatge que l’escriptor i la seva
dona, Mercè Devesa, van fer entre
el desembre de 1936 i el juliol del
1937 a la Polinèsia.

XVIII
Retrospectiva
de Miquel Blay
. .....................................................
El Museu Comarcal de la
Garrotxa, d’Olot, acull fins a l’1
de novembre una retrospectiva
de l’obra escultòrica de Miquel
Blay i Fàbrega (1866-1936), un
dels artistes que més van
contribuir a l’esplendor del
modernisme simbolista.


