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'Gènova 01'

La força de la raó

Juan Carlos Olivares

'Gènova 01', de Fausto Paravidino. Traducció: Carles Fernández. Direcció: Carme Portaceli. Escenografia i
il·luminació: Paco Azorín. Músics: Dani Nel·lo, Martí Perramon. Intèrprets: David Bagès, Lluïsa Castell, Tilda Espulga,
Albert Triola. Fòrum Grec, 8 de juliol.
Carlo Giuliani va morir, segons l'actual informe judicial, per ferides de bala, un cop de pedra i un doble
atropellament. Era un jove de vint-i-tres anys que participava en una de les manifestacions convocades
contra la cimera del G8 a Gènova el 2001. Una víctima mortal i centenars de ferits i detinguts en una
actuació policial qualificada d'"èxit" pel govern amfitrió de Berlusconi. Amb l'assassinat de Carlo Giuliani
i els testimonis i documents que fixen la sagnant història d'aquests dies, Fausto Paravidino (italià, vint-i-
vuit anys) ha escrit Gènova 01, una peça dramàtica viva que es transforma amb la incorporació de
noves dades i veritats. L'autor no marca personatges, deixa absoluta llibertat al director perquè
construeixi el seu propi llenguatge, la seva pròpia divisió dramàtica. Amb aquesta llibertat -més alguns
desitjos personals de l'autor-, Carme Portaceli ha muntat una funció honesta per la seva energia, la
seva força comunicativa i els objectius de la seva denúncia.
El públic congregat al Teatre Grec (un espai paradoxal malgrat la negació ideada per Paco Azorín)
abraça una tarima, el podi d'un concert popular, l'estrada d'un manifest. El fons està dominat per una
gegantina pantalla de vídeo, davant l'espai per a dos músics, i la resta de la superfície metàl·lica, lliure
per al quartet triat per transmetre el missatge. La comunicació és directa, buscant sempre la complicitat
del públic. A l'estrena, l'efecte de comunió es va diluir en l'habitual actitud expectant d'uns espectadors
de circumstàncies. Però ni aquesta fossa de pasivitat aconsegueix apaivagar l'empenta de la
consciència emprenyada dels quatre actors. Més important que els apunts de reelaboració dramàtica de
la informació aportada per l'autor (moviments coreografiats, recursos audiovisuals, creació d'un perfil
psicològic dels testimonis), més important que l'estrictament teatral, és la implicació moral i ideològica
de l'equip artístic amb l'obra denúncia de Paravidino. Una força que arrossega el públic i afegeix molta
veritat i molt dolor al relat. Impressionant, sobretot, l'entrega i l'energia de David Bagès, transmutat en
un autèntic activista l'arma de denúncia i d'expressió del qual és el teatre. Un exemple de com l'ofici
també pot ser una demostració de valor i d'ètica.
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