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QUI NO HA tingut ganes de donar una 

bufetada als polítics demagogs, cínics, 

tramposos, mentiders o corruptes (perdonin 

la redundància)? Un grup de ciutadans 

assisteixen bocabadats a un incident: 

el candidat d’un partit polític rep una 

plantofada d’una dona a la parada del peix 

del mercat on fa campanya. I convençuts 

que una bona bufetada a temps redreça 

les coses, decideixen passar a l’acció i 

crear un grup per bufetejar quan calgui. 

Fins a quin punt és acceptable la violència 

per enfrontar-se al sistema? Aquesta és 

la qüestió. I tantes vegades debatuda. El 

plantejament inicial té un to bufonesc molt 

adequat que, lamentablement, després es 

desactiva amb un tractament realista exempt 

de la imprescindible ironia davant de la 

impossibilitat de la revolució. S.F.

SI JAN VILANOVA Claudin va presentar-se 

amb una solvència inusitada amb Història, 

aquest Dybbuk consagra tant la seva habilitat 

dramatúrgica com la profunditat dels seus 

plantejaments. L’obra agafa el nom d’un 

dimoni de la tradició jueva capaç de posseir 

altres criatures. Dybbuk tracta de la identitat a 

través de la interessant biografia de l’escriptor 

i guionista Romain Gary, marit de Jean Seberg. 

Un creador de personatges que se sentia 

empresonat sota la seva pròpia pell i que 

es va inventar un pseudònim amb què 

guanyaria per segona vegada el premi 

Goncourt. A l’interès de l’obra, hi cal 

afegir una exquisida direcció de Pau 

Roca i unes interpretacions brodades 

d’entre les quals ens quedem amb 

Pepo Blasco, secundari de luxe que 

sempre està impecable. Santi Fondevila
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DE QUÈ VA…
Farsa sobre el poder 
polític (o no) d’una 
bona cleca.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per debatre fins 
a quin punt és 
acceptable la 
violència per 
combatre el 
sistema.

La Seca Espai Brossa. 

Fins al 5 de març. 12-20 €.

DE QUÈ VA…
L’escriptor Romain 
Garay va captivar 
França amb un 
pseudònim.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per l’exquisida 
direcció i unes 
interpre-
tacions 
brodades.

Sala 

Beckett. 

Fins al 12 de 

març. 18 €.

Teatre i dansa


