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SINOPSE

Unha viaxe a través do universo de 
Silviu Purcarete vía Ghoete que ten 
como  punto  de  partida  a  obra 
representada en Sibiu en setembro 
de  2007.  O  mito  de Fausto,  tal  e 
como  o  ve  Purcarete,  implica  un 
certo  tipo  de  fórmula  teatral  que 
ocupa  unha  gran  superficie:  do 
escenario clásico á nave industrial. 
Damian segue os pasos de Purcarete 
dende que empeza a "moldear"  os 
personaxes, os seus movementos no 
espazo e o son do mundo de Fausto, 
até  o  punto  da  obra  finita,  onde 
cada  detalle  convértese  nunha 
trazo do estilo do director. O ensaio 
e a actuación son as dúas metades 
dun  todo  que  se  constrúe 
coidadosamente  ao  redor  da 
personalidade  do  gran  director 
teatral,  cuxo  único  método  de 
comunicación é a través do teatro. 
O  filme documenta  a  renuncia  de 
Purcarete a conceder entrevistas e 
o  seu  escape  no  teatro.  No  seu 
estilo  único,  Silviu  Purcarete 
descarta o pacto fáustico e propón 
un creador que se liberou a través 
do seu traballo.

RESEÑA DA OBRA TEATRAL

A  versión  libre  de  Purcarete  do 
Fausto de  Goethe,  producida  polo 
Teatro  Nacional  Radu  Stanca  de 
Sibiu,  conta  con  máis  de  100 
actores,  unha  banda  en  directo  e 
unha sucesión de espectáculos que 
cegan á audiencia tanto como o fan 
ao propio Fausto.
Terceira produción de Purcarete en 
Sibiu (tras  Os xigantes da montaña 
e  unha  versión  das  Metamorfoses 
de  Ovidio  nunha  piscina),  o 
primeiro  que  Fausto  lle  esixe  á 
audiencia  é  desprazarse  a  unha 
fábrica en ruínas onde terá lugar a 
representación.

Cando un mestre de cerimonias en 
farrapos  pasea  entre  o  público  e 
racha por o pano branco, impacta 
ver  a  aula  pola  que  desfilan 
alumnos  dementes  a  fitar  nos 
portátiles. O propio Fausto, na sutil 
interpretación de Ilie  Gheorghe,  é 
unha  alma  atormentada  que  loita 
polo  pracer  dos  sentidos  e  a 
sabedoría  da  experiencia  máis  aló 
dos  áridos  libros.  Os  ideais  puros 
que  ve  en  Gretchen,  a  nena  aquí 
representada  por  media  ducia  de 
actrices vestidas de branco, suxiren 
unha  forma  de  coñecemento  máis 
perigosa.
Aquí nada é o que parece. Un can 
real,  negro  coma o  inferno,  entra 
nun armario que non é como o de 
Narnia  e  sae  transformado  no 
sexualmente  ambiguo  Mefistófeles 
de Ofelia Popii.
Pero ao mirar un pouco máis preto 
nesta  orxía  apocalíptica,  máis  aló 
dos porcos en celo e o rinoceronte, 
máis aló dos anxos que voan e os 
corpos retorcéndose, verase que é 
todo artificio. Unha chea de trucos 
falsos  collidos  directamente  do 
grimorio de Mefistófeles para o rito 
ancestral que é a Festa das Bruxas.
Purcarete  está  a  xogar  co  seu 
propio  sentido  da  teatralidade. 
Todo  está  á  vista:  a  banda  en 
directo  no  alto  dunha  plataforma 
de aceiro, os arneses que penduran 
a varios artistas por riba de nós, ou 
as  televisións  intermitentes  que 
emiten  imaxes  de  Mefistófeles. 
Como Fausto, embelesado nun arco 
do  proscenio,  o  público  entra  de 
boa gana, aceptando cada ilusión.
Vendo  este  conto  dunha  entidade 
parasitaria  que  tenta  chuchar  a 
vida-forza  dun  simple  mortal  en 
Sibiu,  un  vólvese  plenamente 
consciente  de  estar  na  parte  de 
Romanía que antes era Transilvania, 
a terra de Drácula e os vampiros. 

DECLARACIÓNS DE PURCARETE

Fausto é  un  dos  mitos  máis 
obsesivos  da  literatura  europea, 
pero  non  pode  adaptarse  enteiro 
porque levaría moitas horas. A miña 
adaptación  baséase  nun  90%  na 
primeira  parte  do  poema,  que  é 
máis dramática. A segunda parte foi 
escrita por Goethe cando deliraba, 
e non é dramática. A miña é unha 
versión íntima de Fausto. (…)
As polémicas escenas de Fausto con 
Greta  son  fieis  ao  orixinal  de 
Goethe:  o  personaxe  de  Gretchen 
tiña  14  anos,  e  naquel  momento 
era  socialmente  aceptable  que 
unha moza adolescente casase. (…) 
Orixinalmente ía facer  a  obra con 
dous actores maiores, pero un deles 
finou.  Tiven  que  repensala,  e 
acudín  a  estes  outros  actores  cos 
que xa traballara. Que unha muller 
interpretase a Mefistófeles non foi 
deliberado, pero dalgún xeito axuda 
á sedución. Ao final, mentres que a 
morte  é  salvación  para  el, 
Mefistófeles  namórase  e  queda 
infectado  polo  amor,  pero  sendo 
incapaz de amar.

DECLARACIÓNS DE O. POPII

Para min o máis interesante é como 
Mefistófeles  tenta  comprender  a 
parte divina das cousas. Ten o amor 
idealizado: cre sentilo, pero para el 
céntrase  todo  no  corpo.  Sempre 
está  a  buscar  algo  que  non  dá 
atopado: non é humano porque non 
ten  sentimentos.  Para  el  é  todo 
falso,  e  ao  final  iso  é  o  que  lle 
impedirá ser quen de amar.  
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