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Els duels de Víctor Haïm

Francesc Massip

Avui s'estrena al Versus Teatre la darrera obra del dramaturg francès Víctor Haïm (1935), Jocs
d'escena, Premi Molière 2003 i Grand Prix 2003 de Théâtre de l'Académie Française.
No recordem cap muntatge professional d'aquest significatiu autor, almenys des que el 1978 el Teatre
Lliure va posar en escena, amb traducció de Guillem-Jordi Graells i sota la direcció de Pere Planella,
Abraham i Samuel, que havia estat el primer èxit sonat del dramaturg i premi a la peça més original de
la temporada 1973-74, muntada per la Comédie Française. I si ara l'obra és un duel entre dues actrius,
llavors ho fou entre dos actors: uns joveníssims Fermí Reixach i Antoni Sevilla que incorporaven un
patró i un obrer contraposats i antagònics, però que compartien el fet de ser jueus; un text obert i fèrtil,
farsesc i paradoxalment seriós, propici a la recreació actoral.
TEATROGRAFIA
Haïm, que a més de dramaturg ha fet d'actor i de director, va començar a escriure teatre durant la seva
mobilització a Algèria (1958-60), quan va fer Mourir en chantant, que no s'estrenaria fins al 1966. Entre
1960 i 1977 desenvolupà una intensa activitat periodística, que va abandonar per lliurar-se
completament al teatre. Va començar a cridar l'atenció amb L'Arme blanche al Théâtre de l'Athénée
(1967), que aviat es traduí i representà a Àustria i Suècia. En canvi, La Peau d'un fruit (1971) va ser un
sonat fracàs: només Ionesco, a Le Monde, va defensar la peça. El 1974, amb Comment harponner le
requin inaugura el Théâtre Essaïon, espai consagrat a l'estrena d'autors contemporanis on, anys a venir,
estrenaria la farsa tràgica Chair Amour (1993) o Le vampire suce toujours deux fois (1998). El 1976
s'estrena com a intèrpret d'una obra pròpia, Isaac et la sage-femme, que va ser tot un èxit al Théâtre de
Poche (premi Lugné-Poë 1977). L'any següent esdevé membre del consell d'administració de la Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, de la qual arribarà a ser el primer vicepresident; adapta
clàssics com Ibsen, Dostoievski, Goldoni o Zweig, i participa en la realització de films per a la televisió
com Entre chats et loups. La temporada 1978-79 estrena La Baignoire, una història que té com a
protagonista un dramaturg, en la línia d'aguments i reflexions metateatrals que seran una constant en la
seva obra. Al Centre Dramàtic de Reims crea Belle-Famille (1983), una altra peça de rerefons jueu on
demostra la seva voluntat de lluitar amb ell mateix, sense por d'enfrontar-se amb la seva pròpia
comunitat espiritual. El 1986 estrena Le Valse du hasard al Théâtre La Bruyère, una reeixida reflexió
metafísica que aquest mateix febrer es representa a Metz. Haïm interpreta Le rire de David (1989) amb
Elisabeth Depardieu, rol que el 1995 farà Sophie Broustal, i el 2000 interpreta Velouté al Théâtre du
Renard.
A Haïm no li agrada ser encotillat en el gènere còmic, ans estimula la reflexió i juga a contraposar
persona i personatge. Les seves peces esquiven el realisme i avancen sota la màscara de la farsa.
Entomòleg de la comèdia humana, li agrada observar amb ironia els individus i transformar-los en
personatges sotjats per l'angoixa i la mort, però sacsejats per la fogonada d'un somriure desenganyat.
El resultat són personatges forts i febles, tristos i risibles, enduts per la violència de les seves morals
conformistes i per la immoralitat de les seves inconfessables pulsions, presoners d'una implacable
partida d'escacs verbal, d'on han d'escapar-se a qualsevol preu amb la sàtira de dones provocadores i
castradores (Les fantasmes du Boucher, 1985), de mares possessives (Com arponar el tauró, 1974), de
famílies opressives (Belle-Famille, 1983), de dirigents polítics de tot pelatge (La pell d'un fruit sobre un
arbre podrit). Fustiga els poders de tendències dictatorials (benvingut sia!), les imatges televisives
tiràniques (Le Grand invité, 1986), les ideologies culturals i religioses foraviades, i no oblida el déu que
ho sent tot però no escolta res.
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En el seu teatre l'humor és una exquisida cortesia a la desesperació, un pessimisme divertit, una
ridiculesa tràgica, amb situacions de cada dia que desemboquen en el surrealisme i l'absurd i que el
converteixen en precursor de la generació de Philippe Minyana, Steven Berkoff o Serge Valetti.
BATUSSA A ESCENA
Jeux de Scènes va ser estrenada al Théâtre de l'Oeuvre interpretada per Danièle Lebrun i Francine
Bergé, dirigides per Marcel Bluwal, i actualment és en cartell al Teatteri Takomo d'Hèlsinki traduïda al
finès. A Barcelona ens arriba de la mà de l'actriu Iraida Sardà, coprotagonista de l'obra i responsable
també de la traducció.
Jocs d'escena ens acara a una situació de teatre dintre del teatre, el primer dia en què una actriu
estrella enceta els assaigs d'una obra amb la seva autora i alhora directora. Són dues personalitats
fortes, egòlatres i profundament discrepants. Són freqüents les peces de Haïm per a dos intèrprets, no
tant per una qüestió econòmica (que també) sinó perquè les confrontacions a dos provoquen aquell
guspireig d'idees que permet a l'autor expressar millor les seves cabòries. La peça s'inspira, segons
manifesta Haïm, en els col·loquis i debats sobre teatre, en les declaracions d'intencions que apareixen
en els programes de mà, i en tantes anècdotes que l'autor ha pogut observar i escoltar en quaranta
anys d'ofici.
Iraida Sardà incorpora l'actriu instintiva, molt física, pagada de si mateixa, presumida i curteta, mimada
pels mitjans i amant ni més ni menys que del ministre de l'Interior (s'imaginen quin mal gust?) en el
context d'un estat policial que assetja la ciutadania, imatge de tantes democràcies occidentals d'ençà
l'11-S, com la que és estuprada quotidianament pel règim neofalangista que patim. Marta Angelat fa de
dramaturga i directora que necessita la fama de l'estrella de moda però que detesta i menysprea: viu
encimbellada en la icona de la intel·lectual egotista que tot s'ho mira per damunt les espatlles i obsedida
per la pedanteria d'escriure una obra mestra. Hi ha un tercer personatge absent, el tècnic de llums, que
serveix per rebre els aparts i confidències d'una i altra com pensaments en veu alta, una convenció que
imprimeix distància i humor a les situacions plantejades, personatge que acaba fent el mutis quan al
final es decideixen a començar l'assaig. I hi ha els telèfons mòbils que introdueixen silencis, interrogants
i conflictes. De fet, no s'acaba d'encetar l'obra que tenen entre mans i mai no sabrem de què va... Tot es
juga com una ben mesurada partida d'escacs entre dues actrius, on les peces avancen entrexocant-se
amb continguda violència. Marta Angelat, amb una veu profunda de vellutades ressonàncies, marca la
línia d'atac aparentment més forta, capaç d'empènyer l'altra als límits de la resistència, però quan
sembla que la té a punt de retre's, l'autora mostra la seva feblesa, inclinació i reconeixement envers
l'actriu. La Sardà es defensa amb rebeca energia, no s'està de posar en evidència la petulància de
l'escriptora i d'acabar insinuant la naturalesa insofrible del text. La col·lisió entre dos mites vivents arriba
a moments d'alt voltatge, on la tensió s'enfila en una escalada de vertigen, però a la fi les descàrregues
són atenuades per la broma, els riures i un desenfadat sentit de l'humor.
Òscar Molina, responsable de la posada en escena, articula l'espai del Versus amb públic a banda i
banda, i genera un enginyós joc d'espills amb el teló i la platea imaginària a un costat i el rereescenari a
l'altre, mentre que l'espectador s'ho mira com si estés entre cametes i ho veiés entre bastidors. Una
escenificació airosa i mesurada d'un text que brinda per igual sarcasme i reflexió.

JOSEP LOSADA / Marta Angelat i Iraida Sardà són les protagonistes de Jocs d'escena al Versus
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