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'Gènova 01', teatre civil contra la globalització

Marta Monedero

'Gènova 01'
Teatre Grec
Del 08/07 al 10/07

Més que teatre polític, 'Gènova 01' és teatre civil, perquè representa la veu del que pensen les
persones davant d'un fet real com va ser l'assassinat de Carlo Giuliani en una de les
manifestacions antiglobalització durant la cimera del G-8 a Gènova", comenta la directora de
l'espectacle, Carme Portaceli.
Un autor italià de 28 anys anomenat Fausto Paravidino va partir de la mort a mans de la policia del jove
Carlo Giuliani per escriure "un document artístic que no és una obra teatral normal", argumenta
Portaceli. Una peça plena d'ironia que parla "de la càrrega brutal i repressiva" per part de les forces de
l'ordre i de la mort a Itàlia "d'un noi que no era ningú especial i més si valorem que de les guerres
africanes gairebé ni se'n parla", però que ens ha de dur "a la reflexió" i a la denúncia "de tot allò que
defensen polítics com ara Bush, Blair i Putin". "Qüestions vergonyoses com ara que l'empresa Enron
financés la campanya electoral de Blair" o tot allò que "s'entén com a globalització, encara que la
globalització, en realitat, no sigui això".

Amatent des de fa anys a les innovacions dramatúrgiques, Portaceli admet que Gènova 01 és una mica
"innovadora, però tampoc és el primer intent que es fa en aquesta mena de teatre, que, alhora, vol ser
una declaració de principis". A l'hora de posar-la en escena, i gràcies al talent de l'escenògraf i
il·luminador Paco Azorín, ha ideat un muntatge que trenca amb la convenció de la disposició escènica.
Situa el públic a l'escenari del Teatre Grec i als intèrprets al fossat dels músics. "Tots a la mateixa
banda, perquè tots som ciutadans" 

Música en viu
Es veu que l'autor va revisant la versió de l'obra depenent de com estiguin els processos judicials. La
que ha agafat Portaceli, és la versió escrita després de l'11 de setembre del 2003. "El text suggereix una
estructura directa que faci partícips els espectadors". Per això, un element de la posada en escena és
una gran pantalla de vídeo que reprodueix imatges reals a les quals fa referència el text. Un altre
element bàsic és la música en viu que interpreten Dani Nel·lo, Colom i Martí Perramon. Ells
acompanyen, en una mena de surf musical, les interpretacions de Lluïsa Castell, Tilda Espluga, Albert
Triola i David Bagès. Justament aquest últim subratlla que, per ell, Gènova 01 "s'assembla a les
tragèdies gregues, en especial pel que fa a la funció del cor, tot i que és un text díficil i modern". La seva
companya de repartiment, Lluïsa Castell, apunta que és una obra "més de caràcters que no de
personatges".

Carme Portaceli dirigeix Gènova 01 al Teatre Grec
Josep Losada
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