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SINOPSE
a

Claude  Lanzmann,  o  director  de
Shoah  (1985), película sobre o ex-
terminio  xudeu,  recupera  case  30
anos despois unha serie de entrevis-
tas con Benjamin Murmelstein, o úl-
timo presidente do Consello Xudeu
do  campo  de  concentración  de
Theresienstadt.  As  entrevistas  gra-
váronse  en  Roma  en  1975  e  que-
daron fóra da montaxe de Shoah. O
filme narra como era en realidade a
vida  nese  campo  de  exterminio,
que  se  pretendeu  presentar  como
un campo modélico. As entrevistas
mostran a Murmelstein como un ho-
me dotado dunha intelixencia cega-
dora, un gran valor e unha memoria
incomparable que o converten nun
extraordinario narrador.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En que momento decide dedicar-
lle un  filme ao ambiguo Benjamin
Murmelstein, até agora considera-
do colaborador? Por que non usou
as súas entrevistas en Shoah? 
Shoah é unha película épica e o ton
xeral é o dunha traxedia incesante.
Ao escoitar a Benjamin Murmelstein
dáste  conta  de  que  non  encaixa
nela; está noutro rexistro. Con to-
do,  el  foi  o  primeiro  protagonista
ao que filmara. Foi moi difícil facer
Shoah tal como a fixen, sen comen-
tarios (a mesma estrutura do filme
xera a súa propia intelixibilidade).
Se incluíse un episodio como aquel,
a película duraría 20 horas. Por iso
decidín utilizalo máis adiante, pero
pospúxeno durante moito tempo.

Que o impulsou a centrarse de no-
vo no exterminio xudeu?
Depositara todo o material  no Mu-
seo do Holocausto de Washington e
alí dixitalizárono. Catalogárono co-
mo brutos aos que só podían acce-
der  os  investigadores.  Estando  en
Viena, 5 ou 6 anos despois, acudín á
proxección dunha parte da miña en-
trevista  inédita  a  Mumelstein.  Pú-
xenme furioso. Cría que me rouba-
ron. Foi entón cando decidín facer
un bo traballo cinematográfico so-
bre  todo iso,  fosen cales  fosen as

dificultades, sen dúbida considera-
bles, que me esperaban no camiño.

“O último dos inxustos” é como se
autodenomina Murmelstein. Un in-
xusto, un traidor, así é como se ve
aos presidentes dos Consellos Xu-
deus. Pero no transcurso das en-
trevistas, parece que adopta unha
actitude benevolente con el. Que
o convenceu da súa sinceridade?
Os colaboradores xenuínos, referín-
dome  así  aos  que  compartían  a
ideoloxía  nazi,  como  os  colabora-
dores franceses, non existían entre
os xudeus, agás en Varsovia, entre o
pequeno  grupo  coñecido  como  o
Trece, pero o seu caso é practica-
mente único.  Os demais foron de-
signados polos alemáns e negarse a
aceptar significaba a morte. Tenta-
ron  salvar  algo;  eles  crían  que os
alemáns  eran  racionais,  pensaban
que  precisaban  o  traballo  dos  xu-
deus e por iso, se traballaban, non
os matarían.  Equivocábanse. Matar
xudeus  era  prioritario.  O  caso  de
Murmelstein é diferente. Impresio-
náronme a súa rapidez de reflexos,
os seus coñecementos e a súa inte-
lixencia. Sobre todo, pareceume to-
talmente  sincero.  A  miúdo  dicía-
me: “Non tiñamos tempo para pen-
sar”. Aquela era toda a perversión
dos  nazis,  sempre  emitindo  ordes
novas para que se cumprisen ao ins-
tante,  pero  cada  unha  delas  era
igual de imposible que a anterior.
Murmelstein  chega  a  admitilo  tras
longas  horas  de  discusión:  “Non
viamos o que ocorría. Non prestaba-
mos atención”. Mesmo el, que non
se facía ilusións sobre a crueldade
dos nazis e a súa infinita habilidade
para o engano. E non mente tam-
pouco  cando  di  que  non  sabía  da
existencia  das  cámaras  de  gas;  é
totalmente certo.  Tiñan medo das
deportacións  desde  Theresienstadt
cara ao Leste,  pero non se imaxi-
naban  que  a  morte  esperaba  en
realidade nas cámaras de gas. Para
eles, Birkenau, e isto encaixa per-
fectamente  co  que  expuxen  en
Shoah sobre o campo familiar che-
co, foi unha especie de reprodución
de Theresienstadt,  só que máis du-

ro. Como tan magnificamente di Fi-
lip Müller en Shoah: “O que queira
vivir está condenado á esperanza”.
Todos querían vivir.

Na introdución do filme menciona
as extremas dificultades que supu-
xo producila. Cales foron?
Principalmente tivemos dificultades
en canto ao concepto. Tiñamos que
darlle unha nova vida a este tema.
Pero  tamén  houbo  dificultades  en
canto  á  subxectividade.  Sabiamos
que aqueles homes non eran santos.
Gústame a  forma en  que  Murmel-
stein se describe a si mesmo como
un  Sancho  Panza  enfrontándose  á
tolemia, ao quixotesco que vía nos
demais. El era realista e sabía anti-
ciparse moi ben á lóxica nazi. Nun-
ca se fiou deles. Tal como  Murmel-
stein di, completando un enunciado
de Isaac Bashevis  Singer, todos fo-
ron  mártires,  pero  non  todos  os
mártires son santos. Na película non
aparecen só as entrevistas de 1975
en Roma: filmei dous meses en Vie-
na, en Polonia, en Israel e en The-
resienstadt.  Esta  serie  de  escenas
foron moralmente moi  duras  e di-
fíciles  técnica  e  cinematografica-
mente falando.

Na súa opinión, a película é sobre
o  modelo  dun  home,  ou  debería
verse como a rehabilitación do pa-
pel dos Consellos Xudeus durante
a guerra?
É ambas as cousas. É unha película
sobre o home extraordinario que foi
Murmelstein,  un  gran  erudito,  un
especialista en mitoloxía e ciencia,
intelixente, divertido e totalmente
sincero comigo. Pero os problemas
aos que tivo que enfrontarse foron
os mesmos que tiveron o resto de
presidentes  dos  Consellos  Xudeus
en Europa do Leste, principalmente
en Polonia. Algúns deles tiñan o ego
sobredimensionado,  diso  non  hai
dúbida. Estaban fascinados polo po-
der, a pesar de que ese poder provi-
ñese dos alemáns.  Pero o caso de
Murmelstein é diferente, porque o
“gueto espectáculo” de Theresien-
stadt  era  único.  Tiña  que  facerse
público e así se fixo. 
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