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Crítica

Alícia González
Laa, Jordi
Collet i Pepo
Blasco, els tres
protagonistes
del muntatge
dirigit per
Xavier Albertí
a la Sala
Beckett.
DAVID RUANO

Un vaixell molt a prop de Casablanca

cinema entre els guionistes i el di-
rector i un tercer acte que trenca la
unitat interna amb la parella prota-
gonista posicionant-se línia a línia
–fins al seu radical trencament– en
els dos espais temporals que propo-
sa l’autor.

Dialèctica entre realitat i ficció
A aquests dos escenaris s’hi suma
una veu en off que exerceix d’eco
mental dels espectadors. Només
falta que a la sortida el públic s’ado-
ni d’una maqueta de l’escenografia
que inclou les grades per complicar
encara més l’alambinada dialèctica

entre realitat i ficció d’aquest
exercici d’estil.

Zoom és un muntatge que in-
teressa més per tot el seu esforç
metateatral que pel seu contin-
gut, abraçat als tòpics que ja fun-
cionaven en els guions de Holly-
wood dels anys 40. El director
Xavier Albertí utilitza molt bé
aquest aire camp, i ha treballat
amb els intèrprets una certa ele-
gància atemporal, molt ben assi-
milada per Jordi Collet, però so-
bretot per Alícia González Laa,
perfecta en el seu perillós miste-
ri de femme fatale.e

‘Zoom’
SALA BECKETT DE BARCELONA
9 de març

JUAN CARLOS OLIVARES

Zoom va obtenir el 2010 el
III Premi 14 d’Abril de
Teatre, que concedeix el
Memorial Democràtic.
Una generositat com la

que podria tenir una associació en
memòria de la Resistència france-
sa per Casablanca, de Michael Cur-
tiz. Totes dues comparteixen el con-
flicte entre el deure i el desig. I en els
dos casos el que importa –amb ma-
tisos– és la història d’amor. La res-
ta és anècdota. Curtiz va fer servir el
sistema de Hollywood per filmar un
apassionat sacrifici d’amor per al
gran públic. Carles Batlle, l’autor de
Zoom, planteja un triangle sem-
blant en un altre escenari bèl·lic (un
vaixell de l’armada republicana amb
la Guerra Civil decidida) per tornar
a la seva teoria del “drama relatiu”,
amb el seu joc de perspectives i am-
bigüitats de la memòria.

Zoom està estructurada en tres
actes per explicar una situació en el
passat, la seva lectura com una fic-
ció que es construeix en un plató de

TEATRE

El grup osonenc
Furguson fa gira

per Nord-amèrica

X.C.

BARCELONA. El quintet osonenc
Furguson va començar divendres
una gira pels Estats Units i el Cana-
dàambunconcertaWashingtonD.C.
Fins al 24 de març, el grup de Gurb
tocarà a Filadèlfia, Nova York, Aus-
tin (al Festival South by Southwest),
Milwaukee, Chicago i Toronto. Tot
plegat, tretze concerts organitzats
pel segell La Castanya amb el suport
de Spain Arts & Culture, el progra-
ma cultural de l’ambaixada espa-
nyola als Estats Units.

Furguson, format per Joan Ga-
rolera, Eduard Vila, Aleix Vila, Al-
bert Romero i Jordi Erra, va ser un
dels grups revelació del 2010 grà-
cies al disc My friends are my cultu-
re, editat per La Castanya i enregis-
trat als estudis Ultramarinos Costa
Brava de Sant Feliu de Guíxols. La
seva proposta, síntesi de hardcore
i postpunk, és especialment efecti-
va en directe. A finals de l’any pas-
sat, Furguson va compartir una pe-
tita gira amb el grup Aliment, que
va servir per presentar un disc que
havien fet a mitges.

El quintet osonenc ja està co-
mençant a preparar el repertori que
donarà cos a un nou àlbum, que en-
registraran a l’octubre.e
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