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Portaceli dirigeix una obra sobre la mort d'un manifestant antiglobalització 

JORDI SUBIRANA

La mort d'un manifestant antiglobalització, Carlo Giuliani, d'un tret al cap a mans d'un policia durant la
cimera del G-8 celebrada a Gènova el juliol del 2001 és el punt de partida de Gènova 01, una obra de
l'italià Fausto Paravidino que Carme Portaceli dirigeix al Teatre Grec del 8 al 10 de juliol.
L'autor, que té 28 anys, va viure aquells dramàtics esdeveniments, fet que el va portar a plasmar en un
text el seu punt de vista. Els protagonistes són quatre manifestants, "que van ser testimonis d'un abús
de poder i d'una violència indiscriminada", cosa de la qual Paravidino se serveix per atacar "un sistema
repressiu en què la corrupció està a l'ordre del dia", diu Portaceli. Pel dramaturg, no es tracta d'un
document polític sinó civil. "Qui s'expressa és el poble, no els governants".

INTERCANVI DE PAPERS
Potser perquè es tracta d'un text tan contemporani, atípic i antisistema, Portaceli proposa un espectacle
en què actors (David Bagés, Lluïsa Castell, Tilda Espluga i Albert Triola) i públic intercanvien els papers.
L'acció transcorre sobre una plataforma (amb parets metàl.liques i grafits) situada a les primeres files de
la grada, mentre que els espectadors estan drets sobre l'escenari. Segons l'escenògraf Paco Azorín, "la
idea és trencar amb l'espai tradicional" i presentar una posada de llarg "pròxima al concert de rock".

La proposta, que l'autor actualitza a mesura que es tenen dades sobre els judicis, s'estructura en quatre
parts, una per a cada dia de manifestació. Un text irònic i contundent, imatges reals i música en directe,
a càrrec de Dani Nel.lo i Martí Perramon, són els suports que Portaceli barreja per demostrar que la
realitat va més enllà del que surt a la televisió. Segons Portaceli, l'autor denuncia, entre altres fets, que
l'empresa Enron, processada per un frau, "va pagar l'última campanya electoral de Blair".
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