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nador; al novembre, un altre voluntari 
suïcida, el capità Axel von dem 
Bussche, anava a utilitzar la mateixa 
fórmula en una desfilada  de nous uni-
formes, però es va cancel·lar perquè el 
tren que els portava va ser bombarde-
jat; al seu lloc es va oferir Ewald-Hein-
rich von Kleist, però l’exhibició va tor-
nar a suspendre’s; tampoc Eberhard 
von Breitenbuch va aconseguir, el 
març del 1944,  arribar a disparar al 
cap Hitler al seu xalet de Berchtesga-
den, als Alps.  

En vista de tants fracassos, Stauffen-
berg va decidir matar-lo ell mateix i 
l’11 de juliol va entrar amb una bom-
ba a sobre en una reunió amb Hitler. 
No la va fer esclatar perquè no hi havia 
Himmler. El mateix li va passar quatre 
dies després. Finalment, sí que va 
aconseguir que explotés el 20 de juliol, 
en el marc de l’operació Valquíria. Va en-
trar amb un maletí amb la bomba en 
la reunió de Hitler amb els seus gene-
rals al Cau del Llop, el seu quarter ge-
neral a Prússia oriental. Al cap de poc 
es va excusar i va sortir sense saber que 
el coronel Brandt havia mogut el male-

tí amb el peu i l’havia allunyat de Hit-
ler. La bomba va causar quatre morts i 
vuit ferits. Però el Führer, que només 
va patir ferides lleus, explicava dues 
hores després a Mussolini, acabat d’ar-
ribar de visita, que sobreviure era «un 
senyal de la providència»: «La bomba 
va esclatar just als meus peus (...) da-
vant meu un oficial va volar literal-

ment per la finestra (...) És evident que 
no em passarà res. Sens dubte el meu 
destí és seguir el meu camí i completar 
la meva tasca». Stauffenberg i altres 
conspiradors van ser afusellats imme-
diatament després del fracàs del cop 
d’Estat. Els van seguir molts més entre 
els 5.000 detinguts. H

L’«horror» davant  
de les matances  
nazis i evitar la ruïna 
d’Alemanya van motivar  
la xarxa de militars

SORT O ATZAR 3 Sala de reunions de Hitler a l’anomenat Cau del Llop, 
després de l’explosió de la bomba de Stauffenberg, el 20 de juliol de 
1944, amb Mussolini (amb vestit clar), acabat d’arribar de visita. A baix, 
Stauffenberg (esquerra) davant de Hitler, el 15 de juliol de 1944, quan 
portava a sobre una bomba que al final va decidir no detonar.
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ESPECTACLE AL TEATRE AKADÈMIA

Un ‘Faust’ on 
Mefistòfil és la xarxa
3 Projecte Ingenu porta Goethe a l’era d’internet

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L
a temptació demoníaca 
arriba a través de la pan-
talla en la nova versió de 
Faust del Projecte Inge-

nu. La companyia que s’ha pro-
posat fer de cada espectacle un 
nou salt mortal, continua filant 
molt prim amb inFaust, la seva 
moderna mirada sobre el clàssic 
de Johann Wolfgang von Goethe 
del segle XIX que avui estrenen 
al Teatre Akadèmia. 

InFaust reflecteix les tempta-
cions que ofereix el món digital 
a canvi d’un clic. La proposta 
sorprèn escènicament amb tota 
la sala mapada i un terra líquid, 
un rectangle amb un pam d’ai-
gua on pul·lulen els actors. 
Aquest espai líquid simbolitza la 
vida virtual. Les accions que te-
nen lloc fora d’ell representen el 
món físic, real, en aquest mun-
tatge protagonitzat per Toni 
Guillemat (Faust), Roser Tapias 
(Margarida), Neus Pàmies (Me-
fistòfil) i Martí Salvat i Cristina 
Arenas, que encarnen dimoniets 
mutants que van canviant. 

 
VERSIÓ LLIURE / Després de la seva 
aplaudida revisió de Yerma, de Fe-
derico García Llorca, i d’aquest 
sorprenent Vaig ser Pròsper o recor-
dant La Tempesta, versió sense dià-
legs de l’obra de William Shakes-
peare, a inFaust continuen amb la 
seva exploració teatral lluny de les 
convencions, tant des del punt de 
vista escenogràfic com des de l’ús 
de la paraula. «És una versió abso-
lutament lliure», diu Marc Chor-
net, que ha treballat amb la sol·li-
citada Anna Maria Ricart, respon-
sable d’adaptació i dramatúrgia. 

El text manté versos de l’ori-
ginal, però la major part de la 
novel·la de Goethe està destil·la-
da. En aquesta versió, Faust 
deixa de ser un savi per conver-
tir-se en una persona corrent a 
qui Mefistòfil s’apareix a través 
d’internet i el tempta amb tota 
mena d’ofertes. Els clics per ad-
quirir-les el porten a una espècie 
de Matrix, un espai virtual on es 
compliran tots els seus desitjos. 
«El nostre Faust no és conscient 
de les conseqüències dels seus 
actes, com tampoc ho som nosal-
tres quan comprem segons què».  

El mite de Faust és el de l’ho-
me que ven la seva ànima al dia-
ble a canvi d’aconseguir el que 
desitja. Però Goethe ho trans-

forma en una aposta per viure eter-
nament el moment més bonic. «La 
idea de sintetitzar la felicitat en un 
instant és la base del nostre muntat-
ge», assenyala el director. «En els úl-
tims temps, hem viscut una accele-
ració d’aquest desig. Avui tots volem 
comprar l’instant perfecte: tenir les 
vacances de la nostra vida o veure el 
Barça-Madrid del segle. Volem viure 
dies històrics, fins i tot en la vida po-
lítica s’ha instal·lat aquesta sensació 
que tot ha de ser el més important 
del món», apunta Chornet. Seguint 
amb aquesta idea conclou que «tots 
som Faust perquè tot està al nostre 
abast». 

Actuar amb els peus a l’aigua ha 
sigut un repte per als actors, però 
no l’únic. «Intentem dir les coses 
d’una altra manera», expliquen. 
Fugen del naturalisme i exploren 
nous camins interpretatius, tant a 
través del llenguatge gestual i cor-
poral com de l’ús del text. Tot això 
amb la idea de submergir l’especta-
dor en un viatge que va més enllà 
de la realitat quotidiana, amb un 
punt poètic i surrealista, en el qual 
ha sigut crucial la col·laboració de 
sòlids aliats com Laura Clos Closca 
(escenografia), Alfonso Ferri (video-
projecció), David Bofarull (il·lumi-
nació) i Marta Rafa (vestuari). H

33 Roser Pàmies, al centre, i Toni Gillemat, darrere, a ‘InFaust’.
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