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‘Zoom’ amplia 
la relativitat  
de la memòria
3L’obra de Carles Batlle alterna dues 
històries d’amor del 1936 i del 2012

MARTA CERVERA
 BARCELONA

U
na història d’amor ambi-
entada en dues èpoques 
diferents, la guerra civil 
espanyola i el present, és 

la base de Zoom, un text de Carles Bat-
lle que estrena la Beckett. L’obra gua-
nyadora del Premi 14 d’Abril que 
atorga Memorial Democràtic par-
la de la tergiversació de la memòria 
per suportar els records de males ex-
periències. «Zoom és una metàfora o 
reflexió sobre com hem de mirar el 
nostre passat, sobre la relativitat del 
que és real en els records i del seu va-
lor», diu Batlle.
 «Convertir la relativitat de la me-
mòria en material teatral no és fà-

cil», va reconèixer Xavier Albertí, di-
rector del muntatge. «L’obra parla 
de l’autoengany, d’aquesta capaci-
tat per modificar els nostres records 
que minimitza el dolor», va afegir. 
«D’aquí la importància de no jutjar 
els jutges, de deixar-los descobrir au-
toenganys», va dir en defensa de l’in-
habilitat jutge Garzón. 
 La història del seu avi, que el 6 
de març de 1939 anava a bord del 
destructor Lepanto que el Govern re-
publicà va enviar a Tunísia, serveix 
de teló de fons de l’obra de Batlle. 
En la primera escena, els protago-
nistes són el capità del Lepanto (Jordi 
Collet), que es debat entre complir 
ordres o desertar, i la dona de l’am-
baixador francès (Alícia González 
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Laá), que havia estat la seva parella. 
A la segona part, aquests mateixos 
intèrprets encarnen dos guionistes 
que van viure una història d’amor 
i que es retroben per fer una pel-
lícula, produïda pel marit d’ella (Pe-
po Blasco).
 El film recrea el que va passar al 
Lepanto entre la parella protagonis-
ta de la primera part de l’espectacle. 
Però els records de la seva vella pas-
sió, molt diferents per a cadascun,  
s’esmunyiran en el guió. H

33 Jordi Collet i Alícia González Laá, a la primera part de l’obra, que transcorre el 1936. 

DAVID RUANO

33 Després d’uns mesos van po-
der tornar només els que no tenien 
delictes de sang. A l’arribar molts 
van anar a camps de presoners. Els 
1.600 que es van quedar a l’Àfrica 
van acabar a Meknassi, un camp de 
concentració al costat del desert, 
sense aigua ni llits.

33 Cap al final de la guerra civil, des-
prés d’un aixecament militar a Car-
tagena, l’alta comandància de la 
flota republicana va enviar els seus 
vaixells a una base militar francesa 
a Bizerta (Tunísia). L’expedició, amb 
3.800 militars i 350 civils, va desem-
barcar a l’Àfrica el 7 de març. 

Un capítol oblidat de la guerra civil
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