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Rosa Novell i Xavi Mira protagonitzen ‘Zona Zero’
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‘Zona Zero’

Els miserables
de Nova York

Juan Carlos Olivares

‘Zona Zero’, de Neil LaBute. Traducció:

Agnès González. Direcció: Mario Gas.
Escenografia: Guillermo Sánchez-Blanco i

Mario Gas. Vestuari: Núria Fàbregas.
Il·luminació: Mingo Albir i Mario Gas.
Intèrprets: Rosa Novell i Xavi Mira.
Barcelona, Teatre Borràs, 15 d’octubre.

El 12 de setembre del 2001 Nova York va perdre el
seu sky line i va guanyar una llegenda urbana. Havia
nascut el mite del “desaparegut”, el que aprofita la
catàstrofe per esvair-se entre el dolor i renéixer amb
una altra identitat. Neil LaBute dóna nom i cognom a
aquest incipient mite: Ben Harcourt.

Personatge perfectament integrat en la seva estruc-
tura social, fins i tot en els seus aspectes més desho-
nestos, el cataclisme li ofereix una sortida d’emer-
gència per sortir d’aquest gran engranatge de res-
ponsabilitats. El destí li ofereix el camuflatge perfecte
d’un gegantí núvol llançant-se sobre la ciutat.

LaBute encén el focus del drama en l’apartament de
l’amant-cap (Abby Prescott) de Harcourt, el refugi-a-
magatall escollit per prendre la seva decisió. La bru-
talitat crítica de LaBute no permet que Ben aparegui
amb l’aura romàntica que Paul Auster concedeix als
seus protagonistes. A Ben li agradaria ser un perso-
natge austerià i el seu pare-autor el tempta amb

aquesta imatge. Però en realitat és tan miserable i co-
vard com tot l’univers humà de l’obra de LaBute. Els
seus guions (In the company of men i Your friends and
neighbours) estan habitats per éssers amb una perillosa

mediocritat moral, una patètica manca de
consciència i un egoisme infantil patològic.

Aquesta freda i implacable –però no moral–
mirada sobre els seus compatriotes s’aplica
també als personatges de Zona Zero. També aquí
surt més mal parada la figura masculina. Ella,
Abby, exhibeix el cinisme tòpic de la classe alta
de Nova York. Però sota aquesta treballada fa-
çana d’autosuficiència i nihilisme de saló, sub-
sisteix una resta d’humanitat, és a dir, de feble-
sa.

Mario Gas situa el conflicte en l’espai estilitzat
d’un apartament per a triomfadors-supervi-
vents. El decorat vital d’Abby, habitat també ara
per l’intrús Ben i el seu dilema existencial. Gas
intenta refredar l’acció perquè tot el joc dra-
màtic es mogui dins de les coordenades con-
ceptuals de LaBute. Gel és la permanent tensió
que s’estableix entre la parella, sempre en
guàrdia, sempre a l’espera de la reacció del
contrari, sobretot Ben, que com a experiment
mentider, busca constantment en l’altre l’efecte
de la seva falòrnia per construir la seva estratè-
gia d’enganys i autoenganys.

Una atmosfera dramàtica artificial, que ha
de semblar natural, fins i tot costumista, sense
perdre l’essència crítica. Gas marca la pauta i
els seus actors obeeixen. Rosa Novell (Abby) fa
un treball meritori amb un personatge que es
destapa lentament davant l’espectador. Mai
precipita l’estriptis emocional i moral, sempre
està en el punt exacte que li exigeix l’obra. Xavi
Mira, en canvi, sembla coartat per la negativitat
humana de Ben. Prefereix fer-ho invisible que
defensar el seu terreny. Amb un brivall conven-

cional es pot construir una barrera que et salvi de la
coïssor del mal. Però Ben és la personificació de la in-
significança, un dolent sense ni un gram d’heroïcitat,
un personatge esmunyedís i incòmode. I es nota.


