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Avui s'estrena a la Sala Muntaner Leni, una proposta d'Exquis Teatre, que protagonitzen Montse
Guallar i Sergi Mateu, acompanyats per Minnie Marx i Carles Goñi. Els autors, Valeria Schulzov i
Roman Oleksák, han fet un treball molt elaborat a partir de preguntes i respostes reals, extretes de
diverses entrevistes que es van fer a Leni Riefenstahl, coneguda com la cineasta de Hitler. És
doncs una trobada fictícia entre dues persones que han existit, la Leni, i Johnny Carson, que va
ser presentador durant vàries dècades d'un famós Late Night Show als EUA. S'expressen en el
seu propi llenguatge, encara que extret de diferents moments per oferir la màxima informació. La
direcció és de Pavel Bsonek. Es podrà veure a la Sala Muntaner fins al 17 de desembre.

Sergi Mateu, que interpreta a Carson, explica que quan li van oferir, li van donar el text en anglès:
"Vaig pensar que l'aniria llegint a poc a poc ja que no domino tant l'anglès, però quan vaig
començar em va passar volant! De seguida entres en la dinàmica d'ells dos, un combat
intel·lectual on cadascú defensa el seu territori. El text em va interessar moltíssim. I la primera
sensació de la resposta del públic, que va ser molt bona, la vam poder experimentar a Sabadell en
una prèvia, seguida d'un col·loqui. El tema dóna per molt!", assegura.

L'ARGUMENT

Som al 1974. Johnny Carson, famós presentador de la cadena NBC, està en el seu millor moment,
i Leni Rifenstahl presenta als Estats Units el seu primer projecte des de la caiguda del règim nazi,
el llibre de fotos Last of the Nuba, l'última tribu africana sense contacte amb l'home blanc. Però
Johnny sap que a l'audiència li interessa alguna cosa més que l'art. El passat de Leni passa a ser
el tema principal de l'entrevista, ja que Johnny destapa la seva postura personal durant el feixisme
i l'holocaust i vol esbrinar si té algun remordiment per tots els fets succeïts durant aquella època.
Vol treure-li la màxima informació i no li tremola el pols a l'hora d'abordar els temes més personals
i íntims de l'entrevistada. L'ambient que es respira és cada vegada més incòmode i la improvisada
participació d'una espectadora alemanya, Bertha, despertarà en el debat noves preguntes.

Hi ha dos personatges secundaris, però rellevants: Horst Kettner i la Bertha. Kettner era el
company de Leni, que tenia 40 anys menys que ella però va ser la seva parella fins a la seva mort.
Era també el seu cap de càmera. La va acompanyar a l'Àfrica: "És interessant perquè l'ajuda a
veure una part de la Leni que només mostra amb ell: la fragilitat i la vulnerabilitat. Si en Horst no
hagués estat present a l'entrevista, ella hagués marxat. Després es va saber que era de sexe
dubtós Però això és una prova més que anaven més enllà de l'amor. Ell l'admira moltíssim i la
defensa a mort", exposa Carles Goñi, que interpreta a Horst. Han explicat que a l'obra ell té 30
anys menys que ella, en comptes de 40 "Perquè ens interessava que en Carles fes aquest paper."

Minnie Marx és la Bertha, que assisteix com a públic a l'entrevista. "Em poso al costat de Leni. Sóc
alemanya per part de mare i he de dir que en la postguerra no es parlava gaire de Hitler perquè
agradava a més gent de la que pensem."

EL PROCÉS DE CREACIÓ

Tots dos protagonistes coincideixen en què la veritat de la interpretació és primordial i que, per
tant, han de defensar els seus personatges, siguin com siguin: "Jo intento fer una recreació de



Johnny, no una paròdia. He de defensar la seva personalitat i ell va a defensar un show del que en
vol obtenir la màxima audiència. La posa entre les cordes per extreure-li tot el suc possible, li va
tirant llances per acorralar-la, la deixa feta pols... però no ho aconsegueix", diu n Sergi. I encara
afegeix: "Ell sap que està al davant de 30.000.000 d'espectadors. L'objectiu és que ella arribi a
confessar que va ser culpable per defensar un monstre com Hitler, sobre tot per la pel·lícula que
va fer sobre ell, d'un altíssim nivell estètic. Allà va crear un mite." L'important és l'explosió entre
tots dos, durant la trobada: "Ella s'adona que ell va a mossegar i el combat que això genera és el
més interessant. Dura tan sols 80 minuts però és intens, el públic no té ni temps de pensar!" I
encara defensant-lo, diu: "No hi ha bons i dolents bé, ella és més dolenta perquè treballa per a
Hitler i ell, el que vol, només és fer-la parlar. "

Guallar confessa que està fascinada amb el personatge: "Jo no la coneixia i vaig descobrir que era
una superdotada: va ser ballarina d'èxit amb el que va recórrer el món i ballava bé; era actriu de
cinema, després va voler dirigir i es va ficar amb pel·lis de muntanya, on escalava ella mateixa,
amb faldilles i sense cordes; com a directora ha estat brillant, als 70 anys encara va fer cursos de
submarinisme per fer una pel·lícula" I, com en Sergi: "Jo l'he de defensar, m'agradi o no el que
explica. Per tant, he de dir que no era dolenta, no va matar, no va trair Però era molt ambiciosa i
per demostrar el seu talent, es va posar al costat del poder, sense pensar més enllà." I encara diu:
"No va ser la única que va ajudar a Hitler. No la podem jutjar, perquè no ho sabem absolutament
tot. Leni mai va admetre ser culpable de res. Deia que buscava la perfecció en l'art, però que no
l'interessava gens la política, que mai va fer cap pel·lícula antisemita. Jo he de defensar aquest
pensament!" Pel que fa a l'entrevista: "Ella tira pilotes a fora. En cap moment es posiciona."

L'actriu explica que per preparar-se el personatge va veure totes les pel·lícules i entrevistes que li
van fer, algunes als 80 anys d'edat, encara en plena activitat artística. Leni va morir amb 101 anys.
Una de les coses per les que la recordem a Catalunya és que durant els anys 1940 i 41 Leni
Riefenstahl treballa en un nou film, Tiefland, basat en la Terra baixa de Guimerà, pel qual disposa
de 60 gitanos reclutats i trets de camps de concentració, on van tornar després del rodatge de la
pel·lícula. Després de la guerra, aquest fet li serà retret diverses vegades davant de tribunals.

Per a Pavel Bsonek, malgrat ser brillant i ser premiada "Si et poses al costat del poder i el poder
és el règim nazi, això té un peatge que s'ha de pagar", conclou.

SOBRE EL CICLE CICATRIUS

Leni és la última part del cicle Cicatrius, que va néixer amb l'objectiu de recordar les
conseqüències del nazisme i reivindicar el valor de la memòria històrica, tenir present el passat
perquè no es torni a repetir. Fins ara hem vist La Nit de Helver, de Ingmar Villqist; La Conferència
de Wannsee, de Filip Nuckolls, Vladimír Cepek i Pavel Bsonek, les dues dirigides per Pavel
Bsonek; Protesta de Václav Havel, amb direcció de Jordi Casasampera i ara Leni.

Bsonek, director d'Exquis Teatre i impulsor del cicle, diu que "amb les obres del cicle hem volgut
ressaltar les ferides que té Europa i que tenim nosaltres mateixos i que, en la nostra opinió,
semblen obrir-se cada vegada més."


