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Sixto Paz juga a ‘Dybbuk’ 
amb la suplantació artística

En la tradició jueva, els dybbuk 
són uns esperits malignes capaços 
de posseir una altra persona, i són  
molt presents en l’obra de Gary i 
també en les seves relacions. Com 
hISTÒRIA –que es reposarà al Te-
atre Lliure de l’11 al 22 de gener–, el 
text de Dybbuk és de Jan Vilanova, 
i Pau Roca repeteix com a director 
i actor. El repartiment també inclou 
Víctor Pi, Patrícia Bargalló i Pepo 
Blasco. “Hi ha molt més risc formal 
que altres vegades, però té a veure 
amb el fet que és un text més poètic. 
Quan el llegeixes, ja veus que li has 
de donar una elevació”, diu Pau Ro-
ca. “No volia fer un biopic lineal i 
simplista”, subratlla Jan Vilanova.  

Tot i no revelar-ne la trama, Ro-
ca sí que avança alguns detalls de la 
posada en escena. Per exemple, que 
l’escenografia juga amb el poder 
evocador d’un espai buit i diversos 
objectes, i que el muntatge inclou 
materials gràfics de l’època, dansa, 
cançons i malabars. Després de Gi-
rona, Dybbuk es podrà veure del 8 de 
febrer al 12 de març a la Sala Beckett 
de Barcelona. Sixto Paz és la prime-
ra companyia resident de la nova 
etapa del teatre.e

Víctor Pi i Pau Roca interpreten 
Romain Gary i el seu nebot. SIXTO PAZ  

TEATRE

La companyia barcelonina Sixto 
Paz torna a portar a l’escenari una 
obra en què les fronteres entre la re-
alitat i la ficció són molt difuses. 
Després d’hISTÒRIA, l’actor i di-
rector Pau Roca i la seva troupe es-
trenen Dybbuk avui a la sala La Pla-
neta, dins el festival Temporada Al-
ta. L’obra té el punt de partida en la 
petició que l’escriptor lituà d’origen 
jueu Romain Gary (1914-1980) va 
fer al seu nebot perquè encarnés el 
seu alter ego literari, Émile Ajar. Va 
aconseguir-ho durant sis anys. Ro-
ca, però, no vol revelar com es va 
destapar aquesta suplantació ni 
més detalls de la trama de l’obra. En 
canvi, sí que parla de com les exi-
gències de la mare van marcar Ga-
ry i de la relació que va mantenir 
amb l’actriu Jean Seberg. 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

■ Juan Eduardo Zúñiga, 
Premio Nacional de les lletres

El ministeri d’Educació, Cultura i Esport va concedir 
ahir el Premio Nacional de les lletres espanyoles 
2016 a l’escriptor i crític literari Juan Eduardo 
Zúñiga (Madrid, 1919), autor de la trilogia sobre la 
Guerra Civil a Madrid formada pels llibres de relats 
Largo noviembre en Madrid (1980), La tierra será 
un paraíso (1989) i Capital de la gloria (2003). El 
jurat del premi, valorat en 40.000 euros, n’ha 
valorat “una vida dedicada a les lletres” i el seu 
mestratge “tant en el gènere del conte, realista i 
fantàstic, com en l’assaig literari i la traducció”.  

Zúñiga va debutar en la ficció el 1951 amb la 
novel·la curta Inútiles totales, i el seu corpus 
novel·lístic inclou El coral y las aguas (1962) i 
Flores de plomo (1995). La Guerra Civil, que va 
viure en el Madrid assetjat pels franquistes, marca 
bona part de la seva mirada literària. Ell mateix ha 
reconegut en diverses ocasions que una 
experiència “tan terrible i inesperada” com aquella 
per a un adolescent va incidir inevitablement en la 
seva sensibilitat. D’aquí la necessitat de 
reconstruir literàriament aquell passat, cosa que el 
va dur a escriure la trilogia de Madrid.  

A més de la guerra, l’altre gran eix de l’obra de 
Zúñiga és la passió per Rússia i pels països de l’est 
d’Europa, per un talent, el rus, que considera 
excepcional tant en la crueltat com en la bondat. 
Tot va començar ben aviat, quan va llegir Niuada de 
gentilhomes, de Turguénev. Com a eslavista, va 
escriure La historia de Bulgaria (1945), i 
posteriorment ha publicat diversos assajos com ara 
Los imposibles afectos de Iván Turgueniev (1977), 
El anillo de Pushkin. Lectura romántica de 
escritores y paisajes rusos (1983) i Desde los 
bosques nevados (Memoria de escritores rusos) 
(2010). També ha traduït autors portuguesos com 
el poeta Antero de Quental, Urbano Tavares 
Rodrigues, Mário Dionísio i Antero de Quental.

enbreu

Fernando Macarro Castillo, més conegut com a 
Marcos Ana, el poeta comunista represaliat pel 
franquisme i empresonat durant 23 anys després 
de la Guerra Civil, ha mort als 96 anys. Era un dels 
últims supervivents dels presos que més temps 
van complir condemna a les presons de Franco. 
Combatent de l’exèrcit republicà, va ser detingut 
el 1939 i poc després va començar el seu periple 
per quatre presons, on va ser condemnat a mort 
dues vegades. En aquesta etapa de “turisme 
carcerari”, com en deia, va patir diversos càstigs, 
però també hi va començar a llegir els clàssics i va 
començar a escriure a mitjans anys 50, quan els 
seus poemes van aconseguir sortir de les reixes. El 
1961 va sortir en llibertat gràcies a una campanya 
d’Amnistia Internacional i es va exiliar. Des de 
París va dedicar-se a lluitar contra la repressió 
política a Espanya i al món. El 2007 va publicar les 
seves memòries, Decidme cómo es un árbol.

■ Mor el poeta comunista i 
pres franquista Marcos Ana 
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