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 Locuri de memorie din Parisul de astãzi 

Cu Laurent Berman, la Vielle Grille

Cartierul în care ne gãsim era dupã rãz-
boi o zonã foarte sãracã, locuitã de emi-
granþi, mai ales algerieni. Printre ei se aflau
chiar ºi reprezentanþii ilegali ai F.L.N.-ului,
care trãiau la Contrescarpe (piaþetã aflatã
în apropiere n.n.).

Era un cartier rãu famat, unde gãseai o
mulþime de « bistrots à  vins» (instituþie
parizianã, loc în care poþi degusta la bar di-
ferite soiuri de vin, acompaniate de simple
mâncãruri tradiþionale, n.n.) frecventate de
tot felul de «clochards». Aici se întâlneau
artiºtii care au creat, dupã rãzboi, moda de-
numitã «Rive gauche», cântece cu texte
tipice franþuzeºti. Ei se numeau: Brassens,
Ferré, Brel, Barbara, Mouloudji ºi, mai apoi,
Moustaki sau Cora Vaucaire.

Atunci, în 1959-1960, proprietarul
actual a cumpãrat acest local, care era un
«bar à  vin»; în locul scenei se aflau bu-
toaiele cu vin ºi interpreþii, dupã ce se pro-
duceau, treceau cu pãlãria în mânã printre
spectatorii care, de fapt, veniserã sã bea
un pahar.

În secolul XIX, acest bistrou se in-
stalase în apropierea  unei închisori, aflatã
chiar peste drum, numitã Sainte Pélagie,
rezervatã femeilor ºi administratã de surorile
dominicane. Strada de alãturi, numitã «rue
de la Clef», aminteºte faptul cã, atunci când
vizitatorii se prezentau la poarta închisorii,
trebuiau sã treacã mai întâi pe la mãnãstire,
de unde surorile veneau cu cheia, sã le
deschidã poarta.

Vãzând cã aceastã activitate artisticã
atrãgea mulþi clienþi, patronul a decis sã
construiascã o scenã permanentã. Aºa s-a
nãscut ceea ce se numeºte azi «le café-
théâtre», adicã un spectacol de teatru, pre-
sãrat cu scheciuri ºi cântece. Aici au debutat
actori deveniþi mai târziu celebri, precum
Romain Bouteille, Rufus, Coluche, cei care
au fondat în continuare «le Café de la
Gare». Pivniþa, care azi serveºte de culise,
era o salã de jazz, unde se putea face zgomot
pânã noaptea târziu, fãrã sã deranjezi vecinii.
Aici a debutat, de exemplu, Archie Shepp.
În general, tot jazzul modern a debutat aici:
Eddie Lockwood, Michel Portal etc. Epoca
de aur a localului a fost în anii ’70.

Patronul stabilimentului, Maurice Alezra,
o persoanã cu mult fler, este un evreu «pied

noir» care a pãrãsit Algeria pentru a se insta-
la la Paris ºi care a fãcut din aceastã micã
salã un loc la modã în anii ‘70-’75.

Noi creasem o companie teatralã care
jucase pe aceastã scenã la începutul anilor
’80 ºi reveneam în fiecare an. Fãceam parte
din cei care veneau aici regulat. Când în
’96 Alezra ºi-a încetat activitatea din motive
familiale, localul a fost închis timp de cinci
ani. Încet-încet, interiorul a cãzut aproape
în ruinã.

În 2000, compania noastrã cãuta un
local unde sã poatã juca ºi, dupã multe
negocieri, am semnat un contract de în-
chiriere. Diferenþa faþã de trecut este cã
noi, o companie teatralã, primim în teatrul
nostru alte companii teatrale.

Vechiul patron avea o cunoaºtere re-
marcabilã a lumii teatrale ºi ºtia sã creeze
vocaþii. Problema, în cazul nostru, e cã
majoritatea celorlalte sãli de café-teatru au
o capacitate de douã, trei sau patru ori mai
mare. Aici, un productor nu-ºi poate câºtiga
existenþa, în schimb riscã sã piardã mulþi
bani. Dacã iei în consideraþie costul pu-
blicitãþii, al artiºtilor, aici reþeta e derizorie.
Aici poþi debuta cu un spectacol, sã-l faci
cunoscut publicului, sã-l rodezi, însã scopul
final este sã-l prezinþi oamenilor de meserie,
care apoi îl vor cumpãra pentru alte scene.
Nimeni nu poate trãi din reþeta de la «Vieille
Grille»!

Toþi artiºtii care au ajuns la un statut de
profesioniºti recunoscuþi îºi uitã tinereþea!
Câteodatã mai vin din prietenie. Moustaki,
de exemplu, se produce în fiecare an la
«Petit Journal Montparnasse» timp de douã
sau trei seri, în luna februarie. O face din
prietenie, de zeci de ani. Însã sala de la «Petit
Journal» e de patru ori mai mare ca a noas-
trã. Vine ºi la noi, însã numai ca sã asculte
vreun cântãreþ care-l intereseazã. Vine
pentru cã ne apreciazã, pentru cã îl apre-
ciem, pentru cã-i aminteºte de tinereþe. Dar
asta-i tot ! Vine ca spectator. Din când în
când dã o mânã de ajutor unui cântãreþ.
Atâta tot! ªi încã el vine din prietenie. Ceilalþi
au uitat cu desãvârºire! Asta-i legea «show
business»-ului.

Pentru noi, programatorii, problema este
sã gãsim artiºti care cautã  o salã micã, nu
cei care vin aici pentru cã n-au gãsit ceva

mai bun! Adicã cei care au un spectacol
conceput pentru o salã micã ºi care nu e
fãcut pentru o scenã mare. În cazul acesta,
suntem în elementul nostru.

În general cu o salã atât de micã nu poþi
rezista. Noi am reuºit pentru cã aveam di-
nainte o companie. Nici nu încercãm sã
rentabilizãm aceastã salã. Sau, dacã am
vrea, am fi obligaþi sã facem lucruri care
nu ne plac. Aºa cum e, e un instrument.
Banii vin din alte surse ! Aici chiar dacã
afiºezi «Complet», nu plãteºti decât chiria.
În schimb poþi face legãturi foarte inte-
resante! E o vitrinã foarte importantã.

Pentru a gãsi artiºti tineri ºi necunoscuþi
e foarte simplu! Mai întâi, fiind o companie
cu experienþã, avem un cerc de artiºti pe
care-i ºtim, în domeniul teatrului sau al
muzicii. Pe urmã, suntem asaltaþi de pro-
puneri. E mai simplu pentru muzicã: un CD
ajunge ca sã alegi, cu atât mai mult cu cât
prezentãm spectacole marcate de un anumit
gen. E mai complicat cu teatrul! Însã sun-
tem înecaþi în oferte. De exemplu, acum,
în februarie, facem deja programãrile
pentru septembrie. Totul e complet pentru
iunie-iulie. Mai rãmân câteva gãuri, pe ici,
pe colo.

Avem o serie de teme la care þinem
foarte mult, pentru cã noi înºine am fãcut
teatru muzical. Totdeauna cu muzicã «en
vivo». Am decis cã luni, marþi ºi miercuri
sunt zile dedicate muzicii ºi de joi pânã
duminicã, mai degrabã teatrului. Luni sunt
cântece franceze, marþi sunt sud-ame-
ricane, miercuri - idiº, ladino, culturã evre-
iascã în general. De joi pânã duminicã avem
o companie care a rezervat patru zile. Avem
deci o nebuloasã de grupuri în care ne
învârtim.

Pe de altã parte, avem un public obiº-
nuit, care vine o datã pe lunã, tot anul, ceea
ce ne procurã o fidelizare a asistenþei.

Problema noastrã este cã, atunci când
Maurice Alezra a debutat, erau în cartier
ºase sau ºapte restaurante în care artiºtii
puteau cânta. Începeau la ora 19, jumãtate
de orã la unu’, jumãtate de orã la altu’, pânã
la ora unu noaptea. Treceau cu pãlãria prin
public de cinci sau ºase ori ºi obþineau un
adevãrat «cachet». Aici, preþul locului între
5 ºi 10 Euro, e cu adevãrat ridicol ! Toþi

clienþii ar trebui sã serveascã mãcar un
pahar. Însã, fiecare spectacol, de când îl
tot jucãm, a fost vândut cel puþin de zece
ori în afarã, ceea ce poate aduce, minimum
800 Euro pentru fiecare reprezentaþie. Pe
de altã parte, avem nevoie de public; sã joci
în faþa unei sãli goale e catastrofal!

Am un exemplu tipic: la Avignon, într-
un an, la sfârºitul celor patru sãptãmâni de
Festival, oraºul se golise. Avusesem o mul-
þime de invitaþi, o reþetã derizorie, fusese
foarte obositor. Multe grupuri mici nici n-
au aºteptat sfârºitul Festivalului ºi au plecat.

În ultima zi, aveam o salã micã, numai
trei locuri rezervate, dintre care douã pentru
«Restaurant du Cœur», niºte cerºetori. Îmi
spun : «E o nebunie ! N-o sã jucãm pentru
trei persoane!»  Totuºi, dacã tot suntem
aici,  hai sã jucãm! Deja cã nu era nimeni,
mai soseºte ºi un zãpãcit în întârziere. Era,
de fapt, un programator elveþian care se
mutase ºi ne pierduse din vedere. La sfârºit,
vine ºi ne cumpãrã spectacolul: cinci repre-
zentaþii, 10.000 Euro! ªi de atunci revine
în fiecare an!

Noi, Anne Quesemand ºi cu mine,
suntem prototipul rãtãciþilor dela «’68».

Anne e profesor cu licenþã în litere, eu
sunt arhitect. Dupã ce am lucrat timp de
zece ani în meseria mea, am abandonat-o
complet, ca sã fac muzicã ºi teatru de stra-
dã! Am fãcut mult teatru de stradã, cu miº-
cãrile politice. Am rãmas cu gustul muzicii
populare.

În cele din urmã, am abandonat spec-
tacolul de stradã ºi am trecut la teatrul în
salã. Am pus la punct mici piese, care se
potriveau cu sãlile mici. Cum mergeau bine,
am obþinut subvenþii ºi chiar ºi acum sun-
tem susþinuþi de Ministerul Culturii. Nu sunt
sume mari, dar…

Drept care am montat aceastã companie,
numitã «Théâtre à  bretelles» acum 30 ani,
cu care dorim sã facem sã trãiascã acest
mic teatru magic.

Sperãm cã va rãmâne o referinþã
culturalã ºi o fereastrã în inima Parisului.
Din anul 2000 pânã astãzi am prezentat mai
bine de 6000 reprezentaþii, la care au asistat
vreo 70.000 spectatori.

 Dialog, prezentare, traducere de Adrian Irvin Rozei 

Scuarul «Puits de l’Hermite» este un e-
xemplu tipic al nenumãratelor cartiere pari-
ziene în care numai numele strãzilor mai
amintesc o istorie secularã. Aflat la o arun-
cãturã de bãþ de strada Monge ºi de cheiurile
Senei, unde forfota circulaþiei nu se opreºte
niciodatã, un pãrculeþ liniºtit, înconjurat pe
trei laturi de imobile haussmanniene, pare
cã moþãie toatã sãptãmâna în aºteptarea
locuitorilor plecaþi la treburi importante în
oraº. Numai cea de-a patra laturã, care pare
aruncatã aici de bagheta magicã a vreunui
vrãjitor oriental, contrasteazã puternic cu
ambianþa parizianã. Este faþada moscheii din
Paris, dominatã de turnul Kutubiyya care
te transportã pe meleagurile marocane, de
parc-ai fi la Marrakech sau la Fez. Numai
cã acest edificiu, construit între cele douã

Rãzboaie Mondiale în omagiu adus sacri-
ficiului trupelor nord-africane pentru apã-
rarea Franþei în perioada marii conflagraþii
europene, când au pierit regimente întregi
de soldaþi veniþi din colonii, mascheazã o
istorie mult mai veche a locului.

Acum mai bine de douã secole, acest
cartier era zona de trecere între hala vinu-
rilor (devenitã acum Facultatea Jussieu) ºi
strada Mouffetard, rãmasã pânã astãzi una
dintre cele mai tradiþionale ºi colorate pieþe
pariziene.

Un singur vestigiu mai aminteºte atmos-
fera medievalã care domnea în cartier îna-
inte de transformãrile radicale aduse de sis-
tematizarea decisã de prefectul Parisului,
baronul Haussmann, pe vremea lui Napo-
leon III. Este o grilã metalicã,  formatã din

halebarde negre cu vârfurile aurite, dominatã
de figura unui Bacchus râzãtor, cu faþa po-
leitã. În spatele ei se ascunde o micã salã
de teatru, tapisatã cu pluº roºu ºi decoratã
cu afiºe vechi, desene sau caligrafii, în cel
mai pur stil al cabaretelor din secolul XIX.
Câteva mese de bar, aruncate ca din întâm-
plare printre banchetele de catifea, îþi permit
sã urmãreºti spectacolul degustând un vin
de calitate, pe care patronul îl aduce direct
de la producãtor. Sala este atât de micã,
încât, asistând la unele spectacole muzicale,
ai sentimentul cã interpretul «îþi cântã la
ureche», cum fãceau lãutarii în crâºmele
de altãdatã. Am dialogat despre tradiþiile
locului cu Laurent Berman, animatorul ar-
tistic, programatorul, barmanul, casierul ºi
impresarul acestui mini-Olympia. Laurent Berman ºi afiºul “Enikö Szilágyi”,

în faþa teatrului de la “Vieille Grille”


