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La Cia. Sixto Paz recrea 
l’engany de Romain Gary
3‘Dybbuk’ recupera l’autor francès que va tenir dues identitats

MARTA CERVERA
BARCELONA

Dybbuk, la nova aposta de la Cia. Sixto 
Paz (Història, Pulmons), incideix en la fi-
na línia que separa realitat i ficció. En 
aquesta ocasió, l’autor Jan Vilanova i 
el director, Pau Roca, utilitzen la figu-
ra de l’escriptor Romain Gary (1914-
1980) i se centren en l’etapa en què el 
francès va començar a escriure amb 
pseudònim. L’experiment li va servir 
per poder venjar-se d’alguns crítics 
que l’avorrien quan firmava com a 
Gary i l’aclamaven quan ho feia com 
el seu àlter ego, Émile Ajar. Al seu al-
tre jo li va anar tan bé que va haver de 
demanar a un familiar que encarnés 
aquella nova promesa de la literatu-
ra per acabar amb algunes sospites 
dels editors sobre la seva identitat. 
El muntatge s’estrena avui al festi-
val Temporada Alta de Girona (sala 
La Planeta, 21.00 hores) i al febrer es 
podrà veure en la temporada de la Sa-
la Beckett, coproductora de l’espec-

tacle, que acull la companyia en re-
sidència.
 Víctor Pi interpreta Gary i Patri-
cia Bargalló es desdobla en el rol de 
l’exigent mare de l’autor i en el de 
Jean Seberg, musa de la nouvelle va-
gue que va ser la seva segona dona. 

Pau Roca i Pepo Blasco completen el 
repartiment del muntatge, que in-
clou projeccions històriques on apa-
reix Gary. «L’actor que buscàvem per 
encarnar el protagonista havia de te-
nir certa semblança amb ell i tam-
bé ser capaç de comunicar amb no-

més una mirada», destaca el direc-
tor. Pi, que va arribar als assajos amb 
més llibres llegits sobre Gary que els 
autors de l’obra, qualifica l’escrip-
tor com «un perpetu insatisfet» i «un 
personatge una mica maleït».

MÀSCARES I ETIQUETES / Gary és un per-
sonatge fascinant, ideal per parlar 
de què separa la realitat del frau. És 
l’únic escriptor que ha guanyat dues 
vegades el premi Goncourt amb un 
nom diferent cada vegada. «Gary va 
jugar tota la seva vida amb les màs-
cares i reia de les etiquetes que altres 
li havien imposat», recorden els 
membres de la Cia. Sixto Paz. La seva 
proposta no és un biopic. «El llenguat-
ge teatral et permet fugir del que és 
explícit i crear un traç, un color que 
dibuixa la nostra visió del personat-
ge». L’escenografia és un espai evoca-
dor, molt auster, amb alguns objec-
tes. «El que sí que té importància és 
l’espai sonor», apunta Roca. H
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El muntatge,
dirigit per Pau Roca 
i protagonitzat per 
Víctor Pi, inclou 
projeccions històriques


