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‘Golem’, l’esclavatge tecnològic  
de l’home de fang 

dramaturga Suzanne Andrade i 
l’animador i il·lustrador Paul Bar-
ritt. Tots dos havien llegit anys en-
rere la novel·la El golem de Gustav 
Meyrink, publicada el 1914, i els fas-
cinava la interpretació que l’autor 
feia de la figura mitològica jueva. Al 
llibre, Meyrink converteix el gólem 
en una força amb poders espirituals 
que s’apodera del pensament 
col·lectiu del poble i transforma les 
persones en autòmats sense criteri 
ni opinió.  

“Ens vam sentir molt atrets per la 
idea de combinar un home, un actor 
viu, a l’escenari i un gólem com a 
personatge animat. Fa anys que tre-
ballem amb animació, sabem que la 
interacció dels intèrprets amb les 
projeccions crea imatges molt po-
deroses en els nostres espectacles”, 
explica Andrade. Amb la novel·la de 
Meyrink com a punt de partida, An-
drade i Barritt es van tancar a la Bi-
blioteca Britànica per documentar-
se sobre el mite del gólem, que ja 
apareix en un dels salms de la Bíblia 
i que es va fer molt popular en el 
folkore jueu de Praga durant el se-
gle XVI. Una de les primeres llegen-

des parla d’un rabí que va dotar de 
vida un colós de fang perquè prote-
gís els jueus dels cristians. Una se-
gona interpretació, en canvi, defi-
neix el gólem com un ésser creat per 
ajudar el rabí a la sinagoga i sotmès 
a la voluntat de Déu. Andrade asse-
nyala que aquesta última lectura era 
la que els interessava més, perquè 
encaixava en la seva interpretació 
contemporània del mite.  

Un aparell per facilitar el dia a dia 
En l’univers retrofuturista de la 
companyia, el gólem és una màqui-
na intel·ligent d’aspecte humà pen-
sada per facilitar el dia a dia de les 
persones. Un d’aquests aparells va a 
parar a la llar dels Robertson, una 
família que fins aleshores vivia sen-
se televisor, tenia feines anodines i 
passava l’estona fent ganxet. Amb 
l’adquisició tecnològica, la vida dels 
protagonistes es capgira com un 
guant. El gólem pren decisions pels 
Robertson i tot sembla millorar: 
porten sabates lluents, alguns d’ells 
comencen a buscar parella i les se-
ves relacions socials floreixen a gran 
velocitat. La connexió entre el 

La companyia britànica 1927 porta al Temporada Alta una faula distòpica sobre el món digital

gólem, un ésser sotmès a la voluntat 
de l’amo, i l’ús de les noves tecnolo-
gies és l’eix central de l’espectacle, 
que està tenyit d’un incisiu missat-
ge de crítica social. “Ens interessa-
va plantejar què passa quan la cade-
na de comandament és interrompu-
da. En comptes de ser jo qui mana al 
meu ordinador, que sigui ell qui em 
digui què he de fer, què he de com-
prar, on he d’anar de vacances, què 
he de pensar”, precisa la directora. 

És així com el gólem deixa de ser 
un autòmat subordinat per conver-
tir-se en una entitat que crea neces-
sitats fins aleshores inexistents a 
una família sense forces per oposar-
s’hi. Els humans de Golem sucum-
beixen feliçment al domini tecnolò-
gic i es deixen endur per la seva su-
perficialitat. Andrade apunta que el 
muntatge “explora la idea de con-
trol” a través de l’anhel “monstru-
ós” de les companyies tecnològi-
ques per apropiar-se de tota la in-
formació, pública i privada, dels 
seus usuaris. “No és una faula con-
tra les noves tecnologies. Clara-
ment, es poden utilitzar per fer un 
món millor i més just”, assegura la 

Tots portem el nostre gólem parti-
cular a la butxaca. El mite medieval 
de l’home de fang monumental que 
pren vida per satisfer els desitjos del 
seu amo adopta una nova forma en 
l’Europa del segle XXI: la dels ordi-
nadors, les tauletes i els telèfons 
mòbils que ens acompanyen dia i nit 
i que, pràcticament, ja s’han conver-
tit en una extensió de nosaltres ma-
teixos. Si més no aquesta és la lectu-
ra que en fa la companyia britànica 
1927, que avui i demà transporta a 
El Canal de Salt, dins el festival 
Temporada Alta, la seva faula distò-
pica sobre els efectes de les noves 
tecnologies en la societat.  

Estrenada el 2014 al Festival de 
Salzburg, Golem arriba a Catalunya 
després de voltar pel món i de reco-
llir un bon grapat de reconeixe-
ments, entre els quals hi ha el Cri-
tics Circle Award al millor disseny 
i el Knights of Illumination Award. 
El muntatge neix de les dues ments 
fundadores de 1927, la directora i 
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L’obra llança 
un missatge 
incisiu sobre 
el control de 
les noves 
tecnologies
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01 i 02. Dues escenes de 
Golem, que combina 
projeccions i actuacions a 
l’escenari.  
BERNHARD MUELLER / TEMPORADA ALTA 
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El novel·lista Vladímir Makanin, considerat 
un dels mestres de la literatura 
contemporània russa, va morir ahir als 80 
anys. L’escriptor ja va abraçar l’èxit amb la 

seva primera novel·la, Línia recta, publicada 
el 1965. Després de la caiguda de la Unió 
Soviètica, va escriure Underground o heroi del 
nostre temps, considerada la seva millor obra. 

També és autor dels llibres Asán i El 
prisionero del Cáucaso y otros relatos, que 
Acantilado va publicar en castellà el 2015 i el 
2011, respectivament. 

MOR L’ESCRIPTOR 
RUS VLADÍMIR 
MAKANIN

dramaturga, que puntualitza que el 
muntatge llança un missatge d’aler-
ta sobre “què podria passar si conti-
nuem permetent que molt poques 
persones tinguin el monopoli de les 
noves tecnologies”. Malgrat aques-
ta atmosfera apocalíptica, Golem ca-
nalitza la crítica social a través de 
l’humor. L’espectacle està impreg-
nat d’escenes divertides, satíriques 
i iròniques que busquen arrencar 
més d’una riallada al públic i, de re-
truc, empènyer-lo a reflexionar.  

Una amalgama sonora i visual 
Ni la història ni el missatge de Go-
lem es poden deslligar de l’estètica 
del muntatge, que tant evoca l’at-
mosfera dels cineastes de l’expres-
sionisme alemany com els ambients 
urbans dels anys 60. Ho fa fusionant 
jocs de llums, projeccions cinema-
togràfiques, música en directe, ani-
macions de plastilina i, de forma si-
multània, interpretacions a l’esce-
nari a càrrec de Genevieve Dunne, 
Nathan Gregory, Philippa Hambly, 
Rowena Lennon i Felicity Sparks. 
El resultat és una peculiar amalga-
ma sonora i visual que segueix la lí-
nia d’espectacles anteriors de 1927, 
que es caracteritza per impulsar un 
estil teatral pròxim a la novel·la grà-
fica i difícil de classificar.  

“1927 és una col·laboració entre 
actors, músics, guionistes, anima-
dors i dissenyadors. Cada muntatge 
sorgeix de forma natural. Per expli-
car cada història utilitzem les eines 
que dominem més i tenim més per 
la mà. L’estil emergeix quan ens po-
sem a treballar tots junts, però no és 
un element que ens marquem o bus-
quem a priori”, indica Andrade. Un 

La segona joventut de  
The Unfinished Sympathy 

segell i vam haver de cancel·lar el 
concert. Cinc anys després ens 
vam activar amb la idea de fer una 
actuació i alguna més si ens cri-
dava algú. Al final vam fer alguns 
concerts i això ens va mantenir 
actius uns mesos –recorda Fuen-
tes–. Paral·lelament, jo anava es-
crivint temes i vam decidir enre-
gistrar el disc”.  

La primera cançó que van tre-
ballar plegats va ser Goodbye/He-
llo, que és la que obre l’àlbum. “Té 
una atmosfera, una intensitat, 
unes harmonies i unes melodies 
que a mi em semblen molt defini-
tòries del so Unfinished”, expli-
ca. Cançons breus i concisió rít-
mica caracteritzen un disc que 
Fuentes connecta amb Avida do-
llars pel que fa a “la importància 
de la cançó per sobre de l’estil”, i 
amb Investment in logistics 
(2003) i Rock for food quant a 
“l’agressivitat i la intensitat”. És 
a dir, rock que busca un equilibri 
apaivagant “la seriositat emocio-
nal i la visceralitat” amb “vàlvu-
les d’escapament” com “la sàtira 
política”, evident en peces com 
The welfare state.  

 Els Unfinished Sympathy ac-
tuals no es plantegen embolicar-
se en agendes frenètiques. “No 
tocarem amb la mateixa freqüèn-
cia que abans. Tots tenim altres 
projectes, i el que volem és que 
cada concert del grup sigui me-
morable per a nosaltres i per al 
públic”, diu Fuentes, autor 
d’unes lletres que aquesta vegada 
remenen “addiccions i obsessi-
ons”. “Les lletres sempre són una 
emanació del subconscient, i en 
aquest cas m’he adonat que tot el 
disc parlava d’això”, admet.e

El grup presenta nou disc a La [2] de l’Apolo

Sorgits de l’escena hardcore, The 
Unfinished Sympathy es van con-
vertir en un dels grups més sòlids 
del rock barceloní de la primera dè-
cada d’aquest segle, però la història 
es va estroncar el 2010, poc després 
de la publicació del disc Avida do-
llars (2009). Ara la banda formada 
per Eric Fuentes (veu), Joan Colo-
mo (baix), Oriol Casanovas (guitar-
ra) i Víctor Garcia (bateria) torna a 
ser notícia discogràfica per la publi-
cació d’It’s a crush! (BCore, 2017), 
un treball que presenten avui a La 
[2] de l’Apolo compartint cartell 
amb Cala Vento, el debut dels quals 
el va produir precisament el cantant 
de The Unfinished Sympathy.  

Amb Cala Vento, tot i ser d’una 
generació més jove, també compar-
teixen una part del públic. “Al prin-
cipi pensàvem que en aquest retorn 
seríem un grup una mica residual, 
per a gent de la nostra generació, la 
que s’ha apartat del dia a dia de l’es-
cena però que de tant en tant va a al-
gun concert –explica Eric Fuentes–. 
Però ens hem adonat que aquests 
anys que no hem funcionat, l’Spo-
tify sí que funcionava. Molta gent 
jove estava escoltant les cançons 
d’un grup que aleshores no existia, 
i ara venen als concerts i se saben els 
temes. No m’ho esperava”.  

Aquesta segona joventut de The 
Unfinished Sympathy va començar 
el 2015, quan el grup es va retrobar 
per actuar en els concerts de cele-
bració del 25è aniversari del segell 
BCore. “Tot ve d’allà. A BCore li de-
víem un concert perquè ens havíem 
separat abans del 20è aniversari del 
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Els quatre membres del grup The Unfinished Sympathy: Oriol Casanovas, Víctor 
Garcia, Eric Fuentes i Joan Colomo. BCORE

Novetat  
El quartet 
barceloní 
publica 
l’àlbum ‘It’s a 
crush!’ amb el 
segell BCore

Estil  
Les cançons 
connecten 
amb 
l’agressivitat 
dels primers 
discos

dels aspectes més espectaculars de 
l’obra és la interacció dels actors 
amb l’animació mitjançant coreo-
grafies harmòniques i calculades 
que desemboquen en una minuci-
osa sincronia de moviments. 

“El procés de creació de cada es-
pectacle és llarg. Normalment des-
tinem entre dos i tres anys a cons-
truir un muntatge, els assajos són el 
que ens porta més temps”, subratlla 
la dramaturga. Des del seu punt de 
vista, però, aquesta no és la part més 
complicada de la posada en escena. 
Segons Andrade, “el més difícil és 
haver d’adaptar constantment el 
muntatge durant el procés de crea-
ció, perquè qualsevol petit canvi im-
plica inevitablement haver de mo-
dificar el fil narratiu”.  

Malgrat les complexitats del mè-
tode, fa deu anys que 1927 l’utilitza 
i el perfecciona amb cada creació. 
Fundada el 2005, la companyia va 
començar actuant en pubs i caba-
rets londinencs on duien a terme 
petits espectacles de burlesque bar-
rejant cinema, animació i interpre-
tació. El 2007 va debutar al festival 
Fringe d’Edimburg amb Between 
the devil and the deep blue sea, amb 
el qual es va endur cinc premis i va 
saltar a primera línia de l’escena te-
atral internacional. El 2010 van es-
trenar la seva segona obra, The ani-
mals and children took to the streets, 
que també van representar pels cinc 
continents. La companyia va arri-
bar per primera vegada a Catalunya 
l’any passat, quan va portar al Gran 
Teatre del Liceu la seva primera 
òpera, una versió de La flauta màgi-
ca inspirada en els grans intèrprets 
del cinema mut.e
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