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El Faust de Goethe és l'obra de gairebé
tota una vida: entre el principi del Faust
primigeni (Urfaust) i la publicació de la
segona part de la tragèdia passen ni més
ni menys seixanta anys (1772-1832),
l'autor s'hi posa quan tot just és un
jovencell de 23 anys i remata el seu
projecte tot just a punt d'abandonar el
món dels vius. No ens ha d'estranyar,
doncs, la immensa complexitat de
registres i de sentits que recull aquesta
peça mestra de la literatura universal. El
Faust és un llibre difícil, complex,
extravagant ja fins i tot en el context de
la seva pròpia època.
La llegenda d’un estudiós que f a un pacte amb el diable —o
més av iat amb un dels serv idors del diable— a canv i de
div ersos f av ors circulav a per Europa Central, si més no,
des de f inal de l’edat mitjana. En aquesta f igura llegendària
conf lueixen motius i mites de l’antiguitat clàssica, que es
resumeixen f iltrats per la cosmov isió cristiana. Potser no
sabrem mai per què totes aquestes línies de f orça es v an
concentrar en la persona d’un alquimista de Stauf en (prop de
Friburg de Brisgòv ia), però amb el nom de Johann Faust es
v an contar i escriure històries al tombant del segle XVI. La
llegenda v a rebre una primera f orma literària immortal de la
mà de Christopher Marlowe, però potser v a ser a trav és de
Lessing que seduí el jov e Goethe. I, de f et, el seu és el
Faust que ha marcat def initiv ament tota la recepció posterior
del mite. El Faust de Goethe no sols representa la més
inf luent v ersió d’aquesta història, sinó un dels mites
f onamentals de la modernitat europea.
Les dues parts del Faust sembla com si f ossin, en una
primera lectura, dos llibres dif erents. La primera part és la
més coneguda i la més popular, per tal com conté la història
del pacte amb el dimoni i les av entures terrenals que li
proporciona l’acord esmentat, sobretot la seducció de
Margarida i els esdev eniments subsegüents, que culminen
amb la tràgica mort d’ella. El lector sap, durant aquesta
primera part, que l'acord entre Mef istòf il i Faust posa el
dimoni a disposició de l’estudiós a canv i de lliurar-li l’ànima
després de la mort; i sap, també, que Faust morirà de
seguida si té la temptació d’eternitzar cap moment. Però hi
ha una part del pacte que només descobrirem al f inal de
l’obra.
La segona part del Faust s’assembla a una descomunal
digressió pels camps de la mitologia clàssica i de la història,
entre altres coses. Ja no queda ni rastre de la historieta amb
Margarida, i Faust s’ha conv ertit en un personatge poderós,
saneja les f inances imperials, s’embolica amb Helena de
Troia, guany a batalles, presencia escenes mig màgiques i
mig surrealistes plenes de personatges f antàstics o mítics...
I a la f i, allà on li és llegut trobar i desitjar la pau, pronuncia
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les paraules f atídiques: «Instant, atura’t, ets tan bell!». Mor,
sí, però la sev a ànima f inalment no se l’endú Mef istòf il,
perquè entre tota la cohort d’éssers f antàstics que hi
acudeixen hi ha els àngels, que ens desv elen la part
desconeguda del pacte: «A qui s’esf orça i sempre lluita, / el
podem redimir». I, f inalment, das ewig Weibliche, literalment
«allò f emení que és etern», se l’endú cap amunt.
Per a nosaltres, lectors del segle XXI, el Faust és ple de
passatges que ens interpel·len directament, que enllacen
amb interrogants que continuen sent nostres. I sov int ho f a
amb un llenguatge directe i contundent, amb un estil de
v egades concís f ins a l’af orisme. Com ara quan Mef istòf il
explicita les limitacions de la raó humana i es burla de la
v anitat dels éssers humans:
Un poc millor podria v iure
si no li haguessis dat la llum del sol celeste,
en diu raó i sols li serv eix
per a ser més brutal que tots els bruts.
Em sembla,
Seny oria,

amb

el

permís

de

Vostra

com la cigala camallarga,
que sempre v ola i v olant saltirona
i en l’herba canta una v ella corranda.
Encara bo si s’estigués a l’herba!
En tot merder ha de f icar el nas.
O com en aquell passatge en què Faust, conv ertit
arbitràriament en general suprem de l’exèrcit, es posa en
ev idència amb una f rase que tanta gent podria aplicar-se a
si mateixa, abans, ara i sempre:
Seria el súmmum per a mi,
que donés ordres jo on no entenc res
Però, al marge dels nombrosos passatges concrets en què
el lector sent que li parla una v eu molt actual, el Faust dóna
f orma def initiv a a un dels mites més importants de la
cultura europea, i només per això ja és una lectura
imprescindible. Sabem, per exemple, que Odisseu encarna la
f ormació a trav és del v iatge i el desig de retorn a la llar, que
Hamlet personif ica el dubte i el cinisme sense concessions,
i que Don Juan representa el plaer obsessiu conv ertit en
opció metaf ísica conseqüent. Però qui és Faust? Faust
representa l’ésser humà que v ol ser més que ell mateix, que
pref ereix sacrif icar la salv ació eterna per l’anhel de ser-ho
tot, de saber-ho tot i, sobretot, de v iure-ho tot; Faust
encarna la idea moderna de domini i transf ormació de la
natura, i l’home f àustic és l’home d’acció (no és debades
que, com diu el llibre de Goethe, Im Anfang war die Tat, «al
principi f ou l’acte»). Les connexions entre l’home f àustic i la
ideologia moderna del progrés indef init han estat a
bastament estudiades, i són un dels temes més interessants
d’aquella gran nov el·la f àustica que és el Bearn de Llorenç
Villalonga. Però el Faust no sols representa tota aquesta
hybris, tal com en deien els antics grecs, aquest atrev iment
i aquesta desmesura plenes d’orgull amb què ens v olem f er
iguals als déus. El Faust ens transmet també el mite de la
redempció a trav és de l’amor, a trav és de das ewig

Weibliche que cap traductor no ha arribat a poder transmetre
(entre altres coses, perquè per als mateixos nadius resulta
problemàtic d’explicar). La f ont bàsica i principal d’aquesta
idea romàntica és, certament, el Faust de Goethe.
Aquest no és un llibre de lectura f àcil, sinó exigent, esquerp,
ple de registres i amarat d’un classicisme olímpic que av ui
no sembla atreure gaires lectors. El Faust exigeix un esf orç
notable, molta paciència, i deixar-se seduir pel seu propi codi
estètic. Però, com tots els clàssics immortals, les
satisf accions que of ereix són d’aquelles que no abandonen
el lector en tota la sev a v ida. És el priv ilegi dels long-sellers
enf ront dels best-sellers. En català hi ha hagut div erses
temptativ es de traducció, començant per Joan Maragall.
Carme Serrallonga publicà una v ersió escenif icable de
l’Urfaust pels any s v uitanta del segle passat. La primera
traducció completa —que f a poc s’ha reeditat mutilada:
n’han eliminat els dos pròlegs!— la publicà el 1938 Josep
Lleonart, però el seu llenguatge noucentista i les llibertats
que es pren enf ront del text original hav ien f et que env ellís
f orça. Af ortunadament, la f abulosa v ersió recent del
v alencià Jaume Ortolà ens ha retornat, als lectors en català,
aquesta obra f onamental en un llenguatge admirable i en una
traducció rigorosa.

