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Va tocar el cel de la fama amb Arte, obra
de teatre multi –premiada, traduïda,
representada i vista–, però l’èxit, i les
crítiques que qüestionaven la qualitat
del seu treball, també la va fer baixar a
l’infern del bloqueig –va trigar cinc anys
a escriure l’obra següent–. Tot i això,
Yasmina Reza (París, 1959), antiga actriu
feliçment instal·lada en l’escriptura, no
es va rendir. Va continuar la seva tasca
com a dramaturga amb Trois versions
de la vie (que aviat traduirà Anagrama i

es representarà a Madrid l’any vinent) i
Une pièce espagnole, i va fer les
primeres incursions en la narrativa amb
Hammerklavier (Anagrama), Una
desolació (Anagrama/Empúries) i Adam
Haberberg (Anagrama).
Tot i l’aire vagament teatral, també s’ha
d’incloure en la seva producció narrativa
En el trineu de Schopenhauer, una
novel·la curta i intensa, poblada per
quatre personatges que parlen entre ells
a través de monòlegs, i en la qual treuen

el nas temes recurrents de l’obra de
Reza, com l’angoixa pel pas del temps,
però també una àcida sàtira sobre
l’intel·lectualisme i una reflexió sobre la
mort. Un professor de filosofia deprimit,
la seva dona, el seu amic i la psiquiatra
de tots plegats busquen estratègies per
intentar viure tan bé com sigui possible.
Quan la filosofia falla, ¿la frivolitat és la
solució? Potser no per a tothom, però a
Yasmina Reza la frivolitat –no la futilitat–
és el que li permet viure.

‘En el trineu de Schopenhauer’
té una concepció molt teatral.
Sovint em pregunten quina és
la diferència entre teatre i lite-
ratura. Em costa molt expres-
sar-la. Normalment, vaig es-
crivint, no em preocupo de la
forma, i al final tot sol es
col·loca sota l’etiqueta teatre o
literatura. I com que abans
d’escriure aquesta obra havia
escrit una obra de teatre,
L’homme du hasard, aquesta
va adoptar una forma teatral.
Tot i això, En el trineu de Scho-
penhauer s’estrenarà com a
obra teatral el pròxim setem-
bre, a París i a Berlín. I no n’he
fet una adaptació. Farem el
text tal com està.

Un dels personatges, el professor,
llisca de Spinoza a Schopenhauer...
M’agraden tant Spinoza com
Schopenhauer. I vull deixar
clar que no és un llibre contra
Spinoza. Spinoza va proposar
una filosofia molt vitalista,
molt positiva, en la qual l’ob-
jectiu era adquirir el màxim de
potència de l’home, en el sen-
tit de la màxima potència de la
seva integritat i felicitat. És un
pensador que no ha estat prou
entès, perquè és molt difícil
d’entendre. I també m’agrada
el que va dir Italo Svevo:
“M’agrada Schopenhauer, per-
què va ser el primer a parlar de
nosaltres”. Fins a Schopenha-
uer, els filòsofs veien un home
ideal i general. Ell va ser el pri-
mer a mirar l’home en la seva
misèria i solitud. I a escriure de
manera més literària, per això
molts escriptors s’han interes-
sat per la seva obra.

Quin és el gran drama dels seus
personatges?
Cadascun descobreix una cosa
diferent. El professor desco-
breix la mort. És un spinozià,
s’ha passat la vida buscant la fe-
licitat i descobreix que hi ha la
mort. La seva dona descobreix
l’envelliment. La psiquiatra co-
neix la mort, però la nega. I
l’amic, crec que és el personat-
ge més positiu de tots, perquè
és un negacionista.

I quina és la millor defensa? ¿La fri-
volitat, com diu la psiquiatra, o la
filosofia?
El problema de la filosofia és que
tots els grans sistemes filosòfics
són inaplicables. La filosofia
parla de l’home en general, des
d’un punt de vista panoràmic.
La literatura parla de l’home en
particular. I jo crec que l’home
particular és més universal, per-
què és un home precís i s’hi
poden incloure totes les seves
paradoxes. A més, la filosofia fa
jerarquia; la literatura, no. Jo he
après més de la vida a través de
la literatura que de la filosofia.

I la frivolitat?
Hi crec molt. No en la futilitat
sinó en la frivolitat. És a dir, el
que tenen de lleugeres les coses.
Un se sent més lleuger si va ben
vestit, ben pentinat. És molt di-
fícil descriure la frivolitat, però
a mi és el que em permet viure.
I no ajuda gens a fugir de la idea
de la mort. És una manera de
lluitar contra la mort, però no
d’evitar-la. Penso que no hi hau-
ria frivolitat possible sense la
idea de la mort. És perquè
sabem que morirem que la fri-
volitat és tan extraordinària.
Perquè és un element que, al ser
molt lleuger, permet desdrama-
titzar tota la nostra condició.
Però no és accessible a tothom.
Necessitem una naturalesa que
la busqui, que li agradi. Hi ha
persones que no tenen aquest
gen. I no és pot adquirir. Jo
m’avorreixo amb la gent que no
és frívola, perquè parlarem de

coses serioses. No hi ha humor.
Amb la gent frívola podem riure
fins i tot dels drames.

¿És per això que fa aquesta sàtira
tan cruel contra l’intel·lectualisme?
No, no vull fer la impressió de
parlar de frivolitat contra

intel·lectualisme. Al contrari,
penso que a la vida el pensa-
ment és fonamental. Amb la
gent que no pensa, que només
és frívola, m’hi avorriria enca-
ra més. Em refereixo a la frivo-
litat que acompanya la vida del
pensament.

L’autora d’‘Arte’, Yasmina Reza, observa les estratègies humanes per
intentar viure de la millor manera possible a ‘En el trineu de Schopenhauer’
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“La filosofia
fa jerarquia;
la literatura,
no. Jo he
après més
de la vida
a través de
la literatura
que de la
filosofia”

“Amb la
gent frívola
podem riure
fins i tot dels
drames”

Frivolitat, 1 - Filosofia, 0

Què li interessava explorar, doncs?
M’interessava desenvolupar un
pensament sobre les estratègi-
es que es posen en marxa per-
sonalment per intentar viure de
la millor manera possible. Al lli-
bre hi ha quatre personatges
que busquen l’estratègia per
viure, per ser ells mateixos. Es-
tratègies que jo també busco.
Sense trobar-les. És el que tots
fem, de manera conscient o no.
Si pensem bé en què és tot el
que construeix la nostra vida,
diem que és la moral, l’ètica,
però sovint la moral és una es-
tratègia per ser com menys des-
graciat millor. Perquè estic con-
vençuda que el fet d’existir és
molt complicat. I és per això,
també, que crec en la frivolitat.

Una visió molt pessimista...
Sí. Perquè no es domina el
temps. I això és terrible, perquè,
per molt que estiguem un al cos-
tat de l’altre, cadascú viu en un
temps separat. La majoria de les
trobades humanes es fan a con-
tratemps. No dominem gens el
pas del temps. I si ens adonem
d’això, ens adonem que no som
res. Que el temps és alguna cosa
i nosaltres som granets de pols
en un segment de l’eternitat.
Aleshores, per què hem de ser
optimistes? Algú m’ha dit que,
com que creava personatges in-
feliços, jo també em sentia infe-
liç. I penso que cal anar amb
compte, perquè s’ha de fer una
gran diferència entre feliç, el
que jo sóc profundament, i la fe-
licitat. No és el mateix. Jo sóc
pessimista, però molt divertida.

¿Inohatingutmailatemptaciód’es-
criure d’una manera més alegre?
Escric de manera alegre. Rius
quan em llegeixes...

La gent riu a les seves obres, però el
que vostè escriu no és comèdia.
Arte és una comèdia.

Em refereixo a una comèdia amb
personatgesisituacionsagradables.
El director anglès de les meves
obres diu que escric tragèdies
còmiques. A mi m’encanten els
meuspersonatges,sónhumans.

Entrevista

YasminaRezaDramaturgainovel·listafrancesa

“No hi hauria frivolitat
sense la idea de la mort”


