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“Jo sóc alegre,
ara bé,
la felicitat...”
Eclipsada pel seu èxit amb l’obra Arte (estrenada aquí doblement per Flotats

i per Ricardo Darín), Yasmina Reza ha conreat també la novel·la, com
és el cas de la recent En el trineu de Schopenhauer (Anagrama / Empúries).

Benzina ha tingut l’ocasió de realitzar una de les poques entrevistes que ha

concedit l’autora durant el seu fugaç pas per Barcelona.

(Text: Àlex Gutiérrez. Fotografies: Jordi Mota)

El fet d’entrevistar Yasmina Reza
està envoltat d’un halo inquietant. No li agraden les
entrevistes, no suporta les fotografies i les agents de
premsa d’aquí han hagut de fer mans i mànigues per
programar-li una visita a Barcelona per atendre els
mitjans. Són les deu del matí, som a l’Hotel Condes
de Barcelona del passeig de Gràcia i l’autora d’En el
trineu de Schopenhauer ens ha concedit una hora a so-
les, abans de la roda de premsa conjunta que oferirà a
quarts de dotze. No fotos, però. Caldrà esperar al breu
photocall que tindrà lloc minuts abans de la roda de
premsa. La meticulositat de les caps de premsa per
trobar el millor emplaçament per a l’entrevista fa té-
mer l’aparició d’una diva insuportable, complaguda a
torturar els seus interlocutors. Al cap i a la fi, la prosa
de Yasmina Reza es distingeix per la crueltat amb què
es capaç de fer parlar els seus personatges. Allò que a
la Grècia clàssica eren “mortals”, aquí són “mitges

merdes episòdiques”, segons feliç definició al monò-
leg “Una desolació”.

Però no. Qui baixa les escales no és la Gloria
Desmond d’El crepúsculo de los dioses. Reza duu un ale-
gre vestit d’una peça, amb ratlles fines de tons pistatxo
i cian, prou escotat per deixar entreveure més tard
–quan s’inclina des de l’altre extrem de la taula baixa,
per fer-se sentir millor– la delicada gasa amb blonda,
de color cru, de la seva roba interior. El perfum també
trenca el mite: Chanel 19, fusta, iris, narcisos france-
sos... una olor fresca, gens lúgubre, plena de vida a la
pell d’algú que ha centrat la seva novel·lística en la
consciència de la mort. La va crear, l’any 1970, el segon
nas de Chanel, Henri Robert, pensant en una dona
dinàmica i independent que no renunciava a la seva
feminitat. Yasmina Reza s’acosta, ofereix una encai-
xada i somriu obertament. L’entrevistador també, alleu-
gerit.

Un dels personatges del seu darrer llibre és feliç, fins
que constata que està muntat en “el trineu de
Schopenhauer” a què fa referència el títol de la novel-
la. Aquest trineu s’adreça a l’abisme, no té frens, i ado-
nar-se’n li fa perdre tota inèrcia vital des d’aleshores.
¿Creu que hi ha altres maneres lúcides d’afrontar
aquesta constatació?
El que vull és que els personatges parlin, s’expressin. I
el que és important és el que diuen, les paraules, i tam-
bé el seu humor. Faig una escriptura molt orgànica.
Llavors quan diuen “Sóc al trineu, i vaig cap a la mort”,
tracto més aviat l’humor del moment que la realitat
d’una tensió secular. El personatge conclou: “Se me’n
fot tot, em llanço al no-res. Tot m’és igual”. Però jo ho
veig com una qüestió nerviosa, més que no pas intel-
lectual.

La imatge del trineu ja apareixia de passada a la novel-
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la anterior, Una desolació, i tampoc no es podia frenar.
(Dubta. Fa memòria.) Sí, sí, és veritat! Ho ha vist molt
bé... Però el trineu allà era una imatge de felicitat. És
cert que el trineu no es pot frenar, ni en la felicitat ni
en el dol. Jo no penso això en la vida, tot i que una
mica sí (riu). Penso que no es pot frenar la vida, sim-
plement perquè no es pot frenar el temps. Però apre-
cio molt el seu comentari, i és molt cert que aquesta
imatge del trineu, que no es pot frenar, és una imatge
molt forta per mi.

El llibre està format per vuit monòlegs, tot i que els
personatges s’adrecen a algú altre, que mai no respon.
¿Ha triat aquesta forma per capturar la incomunica-
ció d’una generació?
No, francament no ho crec. Penso que he escrit aquest
llibre espontàniament així, però és, no obstant, una
variació sobre la solitud. No m’agrada gaire la paraula
incomunicabilitat. Tothom diu que escriu sobre això, i
jo prefereixo dir sobre la solitud.

Els personatges, tanmateix, semblen mantenir una
intensa vida social. ¿Està d’acord amb Schopenhauer
quan diu que els homes vulgars han inventat la vida
de societat perquè els és més fàcil suportar els altres
que a ells mateixos?
No, no hi estic d’acord, amb això.

¿Vostè creu, doncs, en la solitud com a actitud vital o
es considera una persona social?
Jo no crec que la solitud estigui lligada als altres. Per
mi, la solitud de la qual sempre he escrit és la que
existeix, ja estiguem sols o rodejats de persones: la so-
litud existencial. Venim al món sols, morirem sols,
encara que estiguem envoltats de molta gent, nens,
amics, marits... La solitud és constitutiva de l’home.

És el sentiment que el separa de l’animal. Aquest està
sol però no ho sap, i l’home sí.

La por a morir sol tenir efectes paralitzants, però per
vostè sembla haver-se convertit en motor artístic.
Escriure és una manera de no pensar-hi?
Escriure és una manera de millorar la vida, de crear
intensitat allà on no n’hi ha. Crec que la vida no ens
ofereix prou intensitat, mentre que quan escrivim és
molt intens, creem personatges, busquem emocions
que estem obligats a sentir al moment d’escriure-les...
Evidentment, és també sens dubte una manera d’es-
capar a la mort. Però és sobretot, per mi, una manera
de millorar la vida.

I també de vèncer la solitud?
No (riu).

A un lector, trobar algú que posa per escrit idees i
emocions que li semblen genuïnes i pròpies li pot sem-
blar una forma elevada de comunicació.
Hi estic d’acord pel lector, però no per l’escriptor.

Però vostè deu rebre comentaris dels seus lectors...
Sí, però a mi no em serveix de res.

Un altre dels temes presents en la seva producció lite-
rària és la dificultat per assolir la felicitat. ¿Vostè ha
aconseguit trobar la fórmula per ser feliç, o realment
hi ha una assimilació entre vida i obra?
Primer m’agradaria fer una gran distinció entre ser ale-
gre i feliç. Jo sóc alegre, ara bé, la felicitat... (riu). Ser
feliç és molt més difícil (més rialles). Com que també
sóc una escriptora de teatre, creo molts personatges,
homes, dones, vells, joves... tots tenen dificultats a tro-
bar la felicitat, però crec que aquesta dificultat la té

Una tria

En el trineu de Schopenhauer  (2005)
Estructurat a partir dels monòlegs de diversos personat-

ges, el llibre retrata amb humor mordaç la impossibilitat

de la filosofia per ajudar a desenvolupar-se en la vida. La

consciència de la mort paralitza el protagonista de l’obra,

i afecta també la resta de personatges. Cadascú opta per

una postura diferent, però al final tots acaben demos-

trant la indestriable solitud de les persones en el seu

trajecte vital. Com en el cas d’Una desolació, l’humor

negre és una constant en totes les elocucions dels

personatges.

Una desolació (1999)
Un pare li llegeix la cartilla al seu fill, a qui acusa de

ser un pusil·lànime sense cap ambició vital. Amb una

violència verbal inusitada, el personatge es va mos-

trant tant més feble com més irat es posa, fins que es

revela el seu patetisme: l’home fort com un roure ha

caigut en les absurdes urpes d’una amant insubstan-

cial i la seva lluita contra la intranscendència queda

reduïda a una patètica lluita sexual. Tothom rep

bastonades en aquesta obra, plantejada com un

dolorós monòleg exterior.

Hammerklavier (1997)
El petit volum està format per una sèrie de textos

independents (tot i que comparteixen personatges i

situacions) en el qual l’autora detalla la relació amb el

seu entorn (el pare, els fills, unes amigues...) amb la

mort i el pas fugaç del temps com a música constant. I,

és clar, la música literal, la del Hammerklavier: la peça

que el pare de Reza intenta tocar però que el seu mal

estat de salut li impedeix de fer-ho dignament, cosa que

resulta en una escena alhora patètica, commovedora i

humorísitca.
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tothom en el fons. És veritat que jo, personalment,
tendeixo a cercar-la amb molta exigència. Qualsevol
cosa crea en mi nostàlgies molt violentes; no sóc d’una
naturalesa gaire optimista. Però els meus personatges
en general són molt dinàmics, molt alegres, plens d’hu-
mor, no són en absolut gent trista. Si passéssiu un ves-
pre amb mi us divertiríeu (riu).

Començo a no dubtar-ho. Però vostè sap que té fama
de persona dura. És refractària a ser fotografiada i això
li ha confegit una certa fama de persona dura.
La tinc perquè em protegeix.

¿La negativa de ser fotografiada obeeix al fet que no li
agrada fixar allò que ja mai més no serà?
Això és segur. Per exemple, tinc dos nens que no foto-
grafio mai. I també hi ha una altra raó. Jo tinc unes
relacions molt difícils amb la premsa, i amb els fotò-
grafs, perquè en el fons considero que un escriptor ha
d’escriure i res més. Tot aquest procés d’ara mateix...
Estic contenta i ho faig amb plaer, però considero que
és inútil. Normalment, un escriptor hauria d’escriure i
no aparèixer ni parlar mai. Cada cop que parlo del que
faig em fa la impressió que ho parasito. I a França, la
meva foto surt enorme, a la portada del llibre... ho
trobo terrible, és pur màrqueting! Venen l’escriptor com
si venguessin sabó. És degradant per a l’autor. Imagi-
ni’s si a sobre es tracta d’una dona una mica maca...
No és seriós.

No fotografia els seus fills, però al seu llibre
Hammerklavier, quan perd un àlbum que havia di-
buixat la seva filla sobre textos seus, l’assalta una gran
desesperació. ¿Hi veu un conflicte amb la pèrdua de
la memòria?
Però no és un àlbum de fotos, sinó de textos i de di-
buixos. Això és una creació, per tant.

Parlem ara de l’amor, un altre tema associat a la soli-
tud. Els seus personatges s’hi refereixen de manera
obliqua, mai frontalment. Per què ha triat aquesta
manera d’encarar el tema de l’amor?
És veritat. Em costa parlar de l’amor.

Hi ha un intent de retrat generacional? Em refereixo
al d’una generació que potser ha estat una mica òrfe-
na en el camp sentimental...
No, no. No he tingut mai cap objectiu sociològic en el

que he escrit. Hi ha estudis a la universitat francesa
sobre el meu treball, i n’he llegit tesis, doctorats... I
m’han sorprès molt perquè alguns subjectes eren molt
sociològics. Sense ànims de comparar, però em va sem-
blar una mica com amb Txèkhov, que no havia volgut
en absolut fer sociologia, però que després de la seva
obra se’n va extreure una fotografia de la societat d’ales-
hores. Però en tot cas, a mi, no m’interessa gens això,
quan escric.

El fet que a En el trineu de Schopenhauer hi hagi vuit
personatges, per tant, no implica que sigui per a res
un retrat de grup. Són personatges aïllats i autònoms.
Sí, sí. Són persones que, cadascuna a la seva manera,
intenten trobar estratègies per viure.

Els seus llibres acostumen a utilitzar la primera per-
sona. Quins són els avantatges per vostè d’aquesta
forma literària?
La primera persona és molt tònica. Entrem en el cos
dels personatges: l’escriptor desapareix quan escriu en
primera persona. Sobretot quan aquesta parla a algú.
Una primera persona normal, com en molts llibres o
diaris, no és el mateix. Però una primera persona que
parla a algú és molt dinàmic, m’encanta.

¿I creu que és el millor mirall per capturar el fil del
pensament?
Sí, sí.

Coneix la prosa de Javier Marías?
Sí, i tant...

Li ho dic perquè crec que tenen alguns punts en comú,
sobretot pel que fa a aquest intent de capturar el fil de
la consciència.
Sí, és veritat. He llegit (dubta) Mañana en la batalla
piensa en mí.

Quins autors contemporanis considera companys de
viatge?
Hi ha molts escriptors que m’agraden, però com a sim-
ple lectora, no tenen res a veure amb mi.

No s’identifica amb cap altre escriptor?
No.

Cioran potser?
Sí, sí. Thomas Bernard també. I potser Imre Kertész.

En aquesta entrevista hem parlat de temes profunds i
foscos com la solitud o la mort, però vostè ha demos-
trat al llarg de la conversa ser una persona alegre. ¿Po-
dria identificar alguna de les coses que la fan riure o
l’acosten a la felicitat?
Oh, moltes coses.

Però en els seus llibres l’humor que hi ha és molt sar-
càstic; un punt salvatge si m’ho permet. ¿S’ha plante-
jat fer algun llibre decididament alegre?
Jo penso que el que escric és molt divertit! (riu). Abans
d’ahir vam fer una lectura d’una obra meva amb els
actors i vam riure molt.

Donem l’entrevista per acabada, però encara queden
uns quants minuts fins a la roda de premsa. Reza es
mostra loquaç. Examina la revista i s’interessa pel que
fem. Explica que, entre els seus llibres, Adam Haberberg
és del que està més contenta i aprofita per renyar afec-
tuosament la representant d’Anagrama, perquè l’edi-
torial no l’ha tret aquí. Demana quins autors france-
sos contemporanis són més populars a Catalunya.
Quan surt el nom d’Amélie Nothomb alça les celles i
explica que, al seu país, “és pràcticament una rock star”.
Ella es confessa més “de Houellebecq”, tot i que criti-
ca del seu últim llibre (La possibilitat d’una illa) l’excés
d’ambició que l’ha decantat cap a una dispersió que
llasta el resultat. Desconeix els autors en llengua cata-
lana i, de fet, la sorprèn que el català tingui una músi-
ca tan propera al francès. En llengua espanyola i mo-
derns cita Antonio Muñoz Molina i també Vila-
Matas, amb qui es va avorrir amb el seu Bartleby y
compañía. La conversa flueix plàcidament. Es diria que
aprofita per abstreure’s de l’allau de flaixos que l’espe-
ra d’aquí a uns minuts. M’atreveixo amb una última
frivolitat: que em signi el llibre, en record de la troba-
da. Ho fa, amb cortesia parisenca.




