
AVUI
DIJOUS, 12 DE JULIOL DEL 20076 Opinió

Llegeixo a Fotogramas
que Jodie Foster ho ha
aconseguit: encarnarà
la figura de la famosa

cineasta Leni Riefenstahl en el
film biogràfic que en preparen
a Hollywood. Llegeixo també
que l’autora d’alguns dels do-
cumentals més efectius i poli-
titzats de la història del cine (El
triunfo de la voluntad, del
1935, i Olimpiada, del 1938),
que va morir el 2003 als 101
anys, sempre s’havia negat a
autoritzar-li el paper a la Fos-
ter; preferia Sharon Stone...
¿Li resultava més atractiva, mi-
llor actriu o més ària?

Se m’il·luminen aquí alguns
pilots d’alerta. Torno, doncs, a
la desapareguda revista Triun-
fo, on vaig intentar polemitzar
ni més ni menys que amb l’as-
sagista nord-americana ales-
hores més prestigiada, Susan
Sontag, que acabava de publi-
car un article amb la tesi que
l’art de la Riefenstahl era pura
porqueria. Jo la felicitava per-
què era una de les comptadís-
simes feministes que no havia
caigut sota l’encís d’aquella
dona, que fa tronar i ploure,
que va ser la Riefenstahl
–capaç de plantar cara a Goeb-
bels i, fins i tot, segons diuen, al

mateix Hitler–, i que, malgrat
les seves exculpacions profes-
sionals de postguerra, era més
que evident, si es jutja per la
seva obra i les seves amistats,
que havia sigut, o continuava
sent, apassionada i profunda-
ment nazi.

El problema és que la seva
obra constituïa tot un cànon
d’ostentacions tècniques i nar-
ratives al servei d’una ideolo-
gia, que podien ser considera-
des moralment diabòliques,
però en absolut una porqueria
artística. Era, deia, com si el
tremebund missatge, oberta-
ment estalinista, d’Ivan el Ter-
rible –i de la majoria dels films
de sa majestat Eisenstein–,
desqualifiqués el seu autor com
a monument de l’expressionis-
me cinematogràfic de la Unió
Soviètica.

El tema que vull tocar, malgrat el
limitat espai, és el dels matisos
entre artistes, art i art política-
ment propagandístic. Potser la
Riefenstahl no mentia quan
afirmava no haver sigut nazi,
però la seva obra ho és. En con-
tra, Richard Strauss va exercir
alts càrrecs dins del partit, però
ni Salomé ni El cavaller de la
rosa són composicions musi-

cals que permetin, sense ser
manipulades, una lectura pro-
pagandística.

Vaig pensar en el cas de
Strauss –potser en el pol opo-
sat al de la Riefenstahl– en vi-
sitar la ja clausurada gran ex-
posició a la Pedrera sobre La
música i el III Reich –de la qual
el compositor era un dels pro-
tagonistes–, que al seu mo-
ment vaig preferir no comen-
tar, ja que em va causar un pro-
fund desassossec veure, per
exemple, un grup d’escolars
una mica desatents i precipi-
tats detenint-se de sobte da-
vant una gran pantalla en què
apareixia Goebbels, uniformat,
celebrant en nom de la causa
les figures de Bach, Beethoven
i Wagner. ¿Els quedava prou
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Dos silencis

Casasses i Pinter

En qüestió de setmanes he tin-
gut ocasió de tornar a visitar
dos silencis coneguts. El primer
dels silencis és obra d’Enric Ca-

sasses i l’exerceix sobre la lectura d’un
llibre d’aforismes de Santiago Rusiñol,
que acaba de publicar l’Avenç, al bar
Horiginal de Barcelona. El silencis de
Casasses –podeu llegir pauses, si
voleu– neguen l’estat de coses present.
Vull dir que dinamiten la nostra cons-
tant necessitat d’estímuls que mai ens
atipen, ans al contrari, ens generen
més ansietat. El gran poeta recitador
Casasses prescindeix de presses i ne-
guits, va al seu ritme, un ritme sempre
d’acord amb allò que llegeix, sigui la
seva pròpia poesia, Bauçà o Rusiñol. No
s’encomana de la intolerància dels audi-
toris sobre la durada de les coses. T’hi
acabes emmotllant i t’adones que un
altre consum cultural és possible.

El segon dels silencis és creació de Ha-
rold Pinter. Un amic anglès, que coneix
la meva afició al teatre, m’ha fet arribar
un article aparegut a The Sunday
Times. S’hi explicita la preocupació del
dramaturg anglès al voltant de les darre-
res posades en escena de les seves obres.
Es veu que els directors britànics abusen
del silencis, eternitzen les pauses. “Si us
plau, talleu les pauses”, comenta en una
entrevista al Channel 4 que recull l’arti-
cle. “Quan jo actuava en les meves pròpi-
es peces no seguia ni la meitat dels silen-
cis que jo mateix havia escrit”, puntualit-
za el premi Nobel de literatura 2005.

A Tornar a casa (al TNC aquesta tem-
porada, The Homecoming) va escriure
224 pauses. El silencis de Pinter solen
ser metafísics, transcendentals. Gaire-
bé sempre responen a la impossibilitat
de comunicació per part d’un personat-
ge. T’has d’atrevir a posar-hi un signifi-
cat, però has de filar molt prim. Tot ple-
gat confirma que el teatre va més enllà
de la lectura, de la literatura. És una
altra cosa.

clar que només estaven con-
templant una manipulació
post mortem en clau d’orgull
nacionalista? ¿Arribaven a
comprendre que la càrrega
nazi de la majoria d’aquells
concerts i espectacles no repo-
sava en les obres pel que fa a la
seva posada en escena, en la
seva escenografia? ¿Se’ls ex-
plicava que el nazisme sense
escenografia no era pràctica-
ment res, que l’emotiu cor ide-
ològic del nazisme no era més
que retòrica?

Strauss –ho narra Blas Parra a El
artista humillado, la seva in-
quietant novel·la del 2005– no
es va escudar tant en el fet de
negar el seu paper com a
intel·lectual del règim, pel que
fa al nombre d’amics jueus, o
familiars, als quals va aconse-
guir salvar la vida. Una cosa
així com les excarceracions
d’intel·lectuals cubans que
l’humanitari García Márquez
arrenca del seu gran amic Cas-
tro cada cop que li ret home-
natge polític. Exculpacions
que a l’hora de la veritat perso-
nal no exculpen. A llarg termi-
ni, no obstant això, l’únic fac-
tor concloent i destinat a per-
durar és l’obra.
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