
S’ha estrenat el Faust d’Aleksandr Sokú-
rov, a partir de l’original literari de Goethe 
i guardonat amb el Lleó d’Or a Venècia 
(una decisió valenta del jurat, perquè 
Sokúrov encara desperta recel, i l’aposta 
dels mitjans internacionals s’havia con-
centrat a favor de les obres de Cronen-
berg, Steve McQueen o George Clooney, 
amb l’habitual percepció enlluernada 
pels primers espases d’un cinema d’au-
tor molt més comercial). És una versió 
no explícita d’un dels mites centrals de 
la cultura centreuropea moderna, amb 
una tensió perifèrica sobre els dilemes 
entre el coneixement i la fe, molt més 
pròxima que mai a l’univers formal del 
mestre Tarkovski que no pas a les experi-
ències primigènies de Murnau. Esmento 

Tarkovski sabent que aquest jou empipa-
ria Sokúrov: més d’una vegada m’havia 
insistit que li ho devia tot excepte l’herèn-
cia estètica, i que se sentia deliberada-
ment lliure de la seva presència castra-
dora. Malgrat això, insisteixo que Faust 
deu moltíssim més a les supuracions de 
Nostalghia o Offret (‘El sacrifici’) que no 
pas allò que –així i tot– podia semblar 
evident en la trilogia Molokh, Taurus o 
El sol, per exemple, de les quals Faust 
s’ha constituït en quarta paret, però molt 
allunyada de les temàtiques i sistemàti-
ques d’aquells films sobre Hitler, Stalin i 
Hirohito. Simultàniament a un breu cicle 
a la Filmoteca –poc més que un pica-pica 
urgent solidari amb l’estrena–, de Sokú-
rov podem visitar també aquests dies les 
sèries militars exposades al Macba, que, 
juntament amb el CCCB, són els espais 
del nostre país que s’han fixat més i 
més bé en el poder de l’ideari sokurovià. 
Però falta encara el gran cicle exhaustiu 
que ens permeti de fer una ullada global 
i concentrada en una obra ingent que ja 

sobrepassa el mig centenar de films. No-
més dos s’havien estrenat als cinemes, 
fins ara: Russki kovtxeg (‘L’arca russa’), 
amb un èxit considerable, i Alexandra. I 
molt particularment ha estat un dèficit in-
comprensible l’absència de Mat i Sin (‘La 
mare i el fill’) i Otetx i Sin (‘El pare i el fill’), 
sense els quals és impossible de com-
prendre la cosmogonia interior del drama 
del director. Sokúrov és el fill espiritual 
de Tarkovski, malgrat voler-lo matar. Per-
què Tarkovski el va protegir, el va estimar 
i el va esperonar, va creure en la seva 
vocació i va comprendre la soledat de la 
seva sensibilitat. Identificava molts dels 
pous de llum que havien il·luminat el seu 
trajecte cap a la independència i la lluita 
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Faust, d’Aleksandr Sokúrov.

La llibertat d’Aleksandr Faust

Amb Espiadimonis, el seu darrer text, 
Ramon Gomis (Reus, 1946) ha tornat 
al Lliure de Gràcia. L’última vegada que 
va estrenar en aquest escenari va ser 
el 1990, quan presentà Capvespre al 
jardí, una peça que dirigí Lluís Pasqual, 
amb qui Gomis havia fundat temps en-
rere La Tartana Teatre Estudi de Reus. 
Aquella era una estrena important. Es 
tractava de demostrar que l’autor conti-
nuava essent una veu bel·ligerant, tot i 
el temps passat des que havia escrit la 
trilogia sobre el proletariat català: La pe-
tita història d’un home qualsevol (1970), 

dedicada al proletariat industrial; Vermell 
de xaloc (1972), centrada en el món 
dels pescadors; i Llumí d’or (1973) que 
transcorria en el món rural. Després, un 
llarg silenci.

Per a la primera represa com a autor 
dramàtic de Ramon Gomis –eminent 
endocrinòleg en la feina del dia a dia–, 
Pasqual va voler curar-se en salut i muntà 
Capvespre al jardí amb una escenografia 
de Fabià Puigserver i uns intèrprets de 
primera: Jordi Bosch, Lluís Homar, Anna 
Lizaran i Ramon Madaula. Malgrat això, 
malgrat la brillantor de l’espectacle i el 
bon clima que van crear els personatges, 
no es pot dir que l’obra assolís cap èxit 
especial. Més que res, es va titllar de 
freda, cosa que no devia sorprendre l’au-
tor, que anys abans declarava: “El meu 
teatre és pretesament fred. Vull fer-lo 
fred. [...] No sé si sóc capaç de fer un 

teatre apassionat” (Els autors de teatre 
català: testimoni d’una marginació, d’A. 
Bartomeus. Curial, Barcelona, 1976).

He volgut recórrer a aquesta citació per 
a mirar d’entendre els elements i el to ge-
neral d’Espiadimonis, el títol que actuarà 
com una fita significativa, per a assenya-
lar la segona represa de l’entestada vo-
cació teatral de Gomis. 22 anys han pas-
sat des d’aquell Capvespre..., per bé que 
no han estat del tot buits d’experiències 
escèniques de menor entitat. I en aquest 
llarg període, el dramaturg es deu haver 
plantejat, sens dubte, l’assaig de fórmu-
les que dotessin d’una certa permeabili-
tat aquella volguda fredor de l’escriptura 
d’unes altres èpoques. Sembla, però, 
que l’escalf possible no haurà arribat per 
cap renúncia a l’observació racional de 
la realitat, sinó per la pura experiència. 
En el programa de la temporada del 
Lliure, Gomis escriu: “He mirat enrere, al 
retaule dels anys que s’han escolat, i he 
retrobat els personatges de l’Espiadimo-
nis.” Imitant els moviments imprevisibles 
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Les dues represes de Ramon Gomis
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La setmana passada us parlava de jocs, 
arran de la mort de l’industrial valencià 
Antonio Pérez Sánchez, fundador de 
Geyper. I de passada, de fabricants de 
joguines d’origen barceloní, com Exin o 
Madelman.

He reobert el catàleg de l’exposició 
“Des jouets et des hommes”, clausura-
da fa poc al Gran Palais de París, i he 
pogut concloure que la joguina 
industrial té, més o menys, tres 
grans èpoques. La primera ar-
renca els darrers vint anys del 
segle XIX i és conseqüència de 
l’expansió de la revolució in-
dustrial, l’augment demogràfic 
d’Europa –una vegada finida la 
sagnia emigratòria al Nou Món– i 
l’abaratiment, gràcies a l’estan-
dardització, de la producció de 
joguines. Els pobres sempre han 
pogut jugar –quan no s’integra-
ven directament al mercat labo-
ral–; a partir d’ara també podran 
fer-ho amb joguines dissenyades 
per professionals cada vegada 
més especialitzats.

Aquesta etapa s’acaba amb la 
Segona Guerra Mundial. A partir 
d’aleshores, el llautó litografiat, 
el cartó i la fusta seran substi-
tuïts per un únic material, fill de 
les indústries petroquímiques: el plàstic. 
A Espanya arriba a principi de la dècada 
del 1950, i significa el començament 
de la fortuna de Geyper. Si ens hi fixem 
bé, aquesta empresa deixa de fabricar 
el Geyperman el 1984, i els Madelman 
havien aturat la producció dos anys 
abans. Què ha passat? La crisi del pe-
troli ha encarit aquest producte, abans 
tan baratet.

El 1984, precisament, arriben a Es-
panya els dos primers microordinadors: 
el ZX Spectrum i el Commodore 64. Els 
xiquets ja no volem andròmines plàsti-
ques, ens hipnotitza la màgia de la pan-

talla canviant que emet cants de sirena 
mitjançant xips de so primitius.

Ara, encara no recuperats d’aquesta 
febre, amb certa edat ens entra nos-
tàlgia fins i tot per les joguines que no 
vam viure. I el millor remei és visitar un 
museu de la joguina com el de Verdú –a 
l’Urgell–, compost pel bo i millor de la 
col·lecció del galerista Manel Mayoral.

El museu es divideix, temàticament, 
en diverses col·leccions, i abasta l’espai 
cronològic que va del 1880 al 1950. 
La secció que més m’atreu, però, és la 
dedicada a la fira, perquè inclou precio-
sos autòmats fabricats a la França del 
1900.

Sempre hi ha hagut autòmats, fins i 
tot a l’Antic Egipte. Però a l’Europa del 
segle XVIII gent com Vaucanson o Ja-
quet-Droz fundaran la moderna robòtica. 
Tanmateix, amb la Primera Guerra Mun-
dial aquesta indústria caurà en l’oblit 
fins a la dècada del 1970. No oblideu 
que Freud va publicar la seva teoria so-
bre les coses sinistres el 1919, inspirat 
en un conte d’E. T. A. Hoffmann sobre 
un autòmat. La màgia, com la poètica 
i l’art, sempre conté un secret que ens 
neguem a reconèixer.

www.ricardmas.com

contra una cinematografia que, en el cas 
de Tarkovski, havia esdevingut repressiva 
i, en el cas de Sokúrov, s’havia dissolt 
després de la caiguda del teló d’acer. 
Sokúrov l’admirava i també l’estimava, 
i es va deixar conduir. Pare i fill espiri-
tuals, també terrenals i al·legòrics, van 
protagonitzar la Rússia cinematogràfica 
de l’exili contemporani: l’un perseguit i 
escàpol de debò, l’altre finalment tancat 
en la seva veu d’oracle. Però Tarkovski 
és un autor d’una magnitud tan extraor-
dinària que va arribar un moment que el 
director de Faust el va sacrificar en un 
gest de comprensible desdeny. La tor-
tura d’aquesta actitud i la mort del pare 
real de Sokúrov el van menar a Otetx i 
Sin (‘El pare i el fill’), un gest d’una sin-
ceritat desarmadora en què prevalia la 
sensualitat de l’amor. Va ser llavors que 
va surar la necessitat de filmar aquest 
Faust imprescindible: Faust-Sokúrov ven 
finalment la seva raó d’existir i crear al 
diable Mefistòfil, per una vida eterna fent 
cinema sense patir pel reflex del mirall 
d’Andrei. I quan ha deixat de patir per les 
referències és quan les diferències han 
estat més evidents. Finalment, Sokúrov 
és un cineasta genial, però també lliure.
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d’aquest insecte volador, tots dibuixen el 
mapa d’un caos sentimental fulgurant, 
tots organitzen un enrenou amorós im-
pensat. No m’ha semblat, però, que les 
poques expressions apassionades vin-
guin del text, sinó més aviat del director 
Iban Beltran, que sap convertir “un petó” 
lacònic de comiat, com diu l’acotació, en 
un bes dilatat de carnalitat inflamada. Sí, 
jo crec que a la biografia dramàtica de 
l’autor, i en aquesta seva segona repre-
sa, una mica gel es deu haver trencat a 
favor d’un futur teatral de més calidesa. I 
qui sap si de més seducció.

Espiadimonis, al Lliure de Gràcia.

L’art de la joguina

Ricard Mas 
Peinado
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Diorama amb autòmats del Museu de Joguets de Verdú.
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