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Un gran bluf
➤ La nit del 8 al 9 de gener de 1993, els
veïns de Prévessin, una petita localitat
francesa del Jura, prop de la frontera
amb Suïssa, es van despertar pel soroll
de les sirenes. Els bombers treien de casa
de la família Romand els cadàvers de
Florence Rey (la mare), Caroline i Antoi-
ne (els dos fills de set i cinc anys, res-
pectivament) i el cos encara amb vida de
Jean Claude Romand. Primer tothom va
pensar que s’havia tractat d’un robatori
o d’un accident. Però després d’unes te-
lefonades, la policia va descobrir en 48
hores que havia estat el mateix pare de
família qui havia comès els assassinats.

Jean Claude Romand portava 18 anys
mentint a tothom: no era llicenciat en
medicina, no treballava a Ginebra per a
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i
no estava malalt de càncer. Tampoc era
cert que ingressés els diners que els seus
familiars li donaven per multiplicar-ne els

interessos un cop posats en bancs suïssos.
Lluny d’això, Romand els utilitzava per
mantenir la seva família i la seva amant,
donat que en realitat no treballava.

Sembla increïble que durant 18 anys
ningú descobrís el seu gran engany. Al
final, però, va passar el que era inevita-
ble i Jean Claude Romand, a punt de ser
desemmascarat, va preferir matar la seva
dona, els seus dos fills i els seus pares.
Després es va prendre un munt de bar-
bitúrics i va calar foc a casa seva, però els
bombers van aconseguir salvar-lo d’entre
les flames.

ASSASSÍ ‘PER COMPASSIÓ’
En el judici va donar a entendre que els
va matar per compassió, perquè va pensar
que seria millor que fossin morts i no
haguessin de suportar la vergonya i el
patiment que els hauria causat descobrir
que era un impostor.

Per l’escriptor francès Emmanuel
Carrère, en totes les persones hi ha un
decalatge entre allò que realment som i
la forma com ens mostrem davant els
altres. Això precisament és el que el va
atraure del cas Romand i va decidir
fer-ne un llibre. El resultat és L’adversari,
una obra que ha suscitat un gran interès
a França.

Emmanuel Carrère és autor d’una de-
sena de llibres, com ara Bravoure (premi
Passion 1984), Le Détroit de Behring (premi
Valery-Larboud 1987), La moustache
(1986), Hors d’atteinte (1988) i La classe de
neige (premi Femina 1995).

Ara, seguint la tradició de grans autors
com Truman Capote, Sthendal i Mauri-
ac, ha recorregut a la literatura per ex-
plicar-nos pas a pas què va dur Jean
Claude Romand, després d’engreixar
una bola de mentides i estar a punt de
ser denunciat com a farsant, a matar tota
la seva família.

Emmanuel Carrère ha confessat: “Vaig
pensar que escriure aquesta història no-
més podia ser un crim o una pregària”.
El lector jutjarà.
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seva vida. De mica en mica, la
mentida es va anar apoderant
d’ell i va acabar ocupant-ho
tot.
L.D. Per tant, vostè creu en el dia-
ble...
E.C. Si acceptem que el diable
no té per què ser una instància
religiosa, sinó que pot ser una
instància psíquica que ens
porti a fer el mal, sí. Jo no crec
en la reencarnació del diable,
ni en un dimoni amb cua i
banyes, però sí que penso que
pot existir com a instància
psíquica. Quan vaig començar
a escriure L’adversari, compagi-
nava aquesta feina amb un
projecte que s’estava realit-
zant a França perquè diversos
escriptors traduíssim la Bíblia
en col·laboració amb teòlegs. A
mi m’havia tocat traduir una
part on es parlava de Satan i és
normal que això m’influenci-
és.
L.D. Per això va titular el seu llibre
‘L’adversari’?
E.C. A la Bíblia hi apareix en
hebreu el nom Satan, que tra-
duït vol dir el mentider, el que
menteix als altres i a si mateix.
No és un nom propi com ara
Belzebú o Llucifer, sinó un
nom comú que defineix el di-
able com a mentider. Amb el
títol L’adversari no estic dient
que Jean Claude Romand sigui
el diable, sinó que faig refe-
rència a aquesta instància psí-
quica, a aquest adversari, a
aquesta mentida amb la qual
Romand ha hagut d’enfron-
tar-se tota la vida. Durant tot el
temps que vaig estar escrivint
aquest llibre, jo també vaig
haver d’enfrontar-me a aques-
ta instància psíquica i, en rea-
litat, a aquest adversari també
s’hi haurà d’enfrontar tot lec-
tor que llegeixi l’obra.
L.D. Què és allò que el va empènyer
a escriure la història de Jean
Claude Romand?
E.C. Encara que alguns ho pu-
guin pensar, no va ser la curi-
ositat morbosa. El que jo volia
mostrar era el decalatge que hi
ha entre la imatge que les
persones donen de si mateixes
davant la resta de gent i allò
que veritablement són. Jean
Claude Romand és un cas ex-
trem d’aquesta diferència i
m’atreia perquè em permitia
parlar d’aquest decalatge sota
la forma d’una tragèdia i no
des de l’òptica d’una crònica
intimista.
L.D. Ha afirmat que escriue aquest
llibre li ha provocat durant bas-
tant de temps problemes de cons-
ciència...
E.C. Sí, perquè em preguntava
quin dret tenia a escriure
aquesta història. Quan un és
advocat, procurador, jutge o,
fins i tot, periodista té una raó
social per apropar-se a una
història d’aquest tipus. Però
quan un és només un escrip-
tor, es pregunta per què
aquest interès en una cosa ai-
xí, es demana què en pot
treure de bo per a la societat.
No dic que la literatura només
hagi de tenir la funció social

de fer el bé, però en aquest
cas, em demanava quina era
la meva justificació.

Al final vaig vèncer aquests
remordiments i vaig continu-
ar amb el llibre, però llavors
no trobava la manera justa
d’explicar la història. Veia
que, si abandonava l’obra, em
sentia alleujat, però al mateix
temps sabia que havia d’aca-
bar-la, perquè, si no ho feia,
no seria capaç d’escriure res
més. He treballat en el llibre
set anys.
L.D. Acaba de dir que no trobava la
manera justa d’explicar la histò-
ria...
E.C. Jo volia escriure un llibre
de la manera més objectiva
possible i per això, en un
principi, vaig renunciar a es-
criure en primera persona, a
intervenir en el text. Però em
vaig adonar que el text resul-
tant semblava fals. Fins que
vaig veure que parlar en pri-
mera persona paradoxalment
era l’única manera de ser ob-
jectiu que tenia. Així que jo,
com a redactor i filmador,
apareixo en la història per re-
latar les meves percepcions i
les meves inquietuds, i gràcies
a aquest fet el text es més ho-
nest de cara al lector. A més a
més, per a mi mateix, la pri-
mera persona em permetia,
encara que sembli contradic-
tori, allunyar-me dels fets, no
ser devorat per la història.
L.D. Ha pres com a model l’obra ‘A
sang freda’, de Truman Capote?
E.C. A sang freda és un llibre
boníssim, que vaig llegir amb
admiració i que segurament
per això mateix em deu haver
influït. Però són dues obres
totalment diferents: a través
de la descripció d’uns assassi-
nats, A sang freda vol fer un
fresc de la societat nord-ame-
ricana, mentre que L’adversari
se centra en el cas concret
d’una única persona. En
aquest sentit, no és tan
ambiciós.


