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Entrevista: Jerôme Deschamps El creador teatral francès porta demà al Teatre
Municipal de Girona l’espectacle ‘Les étourdis’, una altra perla del Temporada Alta

Deschamps és un dels creadors més singulars de França ■ MARC ENGUERAND

“La gent ha oblidat la
verdadera raó de viure”
Andreu Gomila
BARCELONA

El Temporada Alta continua ofe-
rint-nos perles del teatre contem-
porani. Demà serà el torn, al Tea-
tre Municipal de Girona, de Les
étourdis, un espectacle creat el
2003 a Nimes pels francesos
Jerôme Deschamps i Macha Ma-
keïeff que parla de les relacions la-
borals a través de set actors, dos
músics i un gos. Però no es queda
aquí. Deschamps, que dirigeix
també l’Òpera Còmica de París,
ens ho explica en una conversa te-
lefònica.

¿‘Les étourdis’ és també un home-
natge a la professió d’actor?
En certa manera, sí. No és el pri-
mer objectiu, però podríem dir
que és un homenatge. És com si,
finalment, la persona fos l’actor
de la seva vida i, en el fons, fins i
tot la gent que es pensa que és
molt seriosa, treballadora, actu-
és en una funció, en la comèdia
de la seva vida. Per exemple, as-
sumeixen responsabilitats, tre-
ballen molt, estan dins la jerar-
quia, però finalment actuen com
els nens.

‘Les étourdis’ són persones que fi-
nalment poden actuar, jugar...
L’obra és un gran ball, un ball en
una empresa, en una empresa
de ficció. És una empresa on se
somia ser el cap. És com un vai-
xell, com una embarcació. Penso
en els anys 60 del cinema fran-
cès, en els anys gloriosos, amb
els homes que són més bèsties
que les dones. A l’obra hi ha tot
el joc amb els automatismes, els
gadgets, el telèfon, les màquines
de reproducció. Tota una forma

de progrés que és assumida molt
seriosament, sobretot pels
homes. Només cal veure avui la
follia pels telèfons mòbils. I, al
final, els homes semblen nens.
Són infants que juguen amb jo-
guines, encara que les joguines
siguin cigars, barrets o cotxes.
Són nens que juguen a ser grans,
com els nens que juguen a la
guerra. L’espectacle vol parlar
d’això.

¿D’on ve el títol, que podríem tra-
duir en català com ‘Els eixele-
brats’?
El títol fa referència al fet que la
gent ha oblidat la verdadera raó
de viure. El perquè fan el que
fan. Parteixo de la idea que, en el
fons, ningú no sap per què fa el
que fa. Ho fan perquè cal seguir
el moviment, el corrent. Molta
gent no sap per què fa una feina i
no una altra, per què està casada
amb aquesta persona, per què hi
han tingut fills. Han triat verita-
blement? Sí, sens dubte, però
certament no. Volia parlar
d’aquest remolí aclaparador que
és la vida. Ens trobem sovint en
situacions estranyes.

Parla de les utopies. ¿Avui dia són
impossibles o la gent les ha obli-
dades?
No crec que siguin impossibles.
Són molt presents, però cadascú
les cuina com pot. No crec que si-
guin impossibles. Crec que són
indispensables. En el teatre, en
l’art, tenim aquesta llibertat
d’inventar mons, de parlar de
mons. Penso que sempre podem
triar. Quan ets jove, quan tens
totes les oportunitats al davant,
quan tens tots els somnis per
acomplir, la utopia és necessària.

Però molts joves no ho saben,
això. L’escola no els ho diu, que
tenen l’oportunitat de fer el que
vulguin.

Veig referències a ‘Mon oncle’, de
Tati, i a ‘Temps moderns’, de Cha-
plin, dos cineastes molts presents
en la seva vida.
Sí, sí, justament. En totes dues
pel·lícules hi trobem la idea de la
màquina. No sé si l’espectador
veurà aquestes referències. El
muntatge té molt poques parau-
les, però es comprenen fàcil-
ment les situacions, la vida de la
màquina. No crec que faci falta
parlar explícitament de Tati. He
de ser honest, però, i he de dir
que hi vaig pensar en fer l’espec-
tacle amb Macha Makeïeff, so-
bretot en això de ser sorprès per
la vida. És una cosa fonamental.
I Chaplin, també. A Temps mo-
derns, Chaplin ens diu que
l’home ha estat sobrepassat i
només controla una part molt
petita de la seva vida: la infante-
sa. A Mon oncle Tati també en
parla molt, de la infantesa:
l’oncle és un nen, que no acaba
de treballar, no acaba de formar
una família, és una persona que
no arriba a l’edat adulta.

Vostè és el nebot de ‘Mon oncle’?
Tati es va inspirar en vostè, oi?
Sí [riu], sí.

Aquest espectacle va néixer a
Nimes. ¿El millor teatre francès,
el més avantguardista, s’està pro-
duint fora de París?
No n’estic segur. Crec que la situ-
ació del teatre francès actual és
una mica particular. L’èxit del
sistema francès és que no tot
passa a París. ■




