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Oriol Pla protagonitza 'Ragazzo', al nou Teatre
Eòlia

Títol: Europa Espanya Català

El Teatre Eòlia rememora els fets de Gènova 2001 amb la punyent Ragazzo, que interpreta el
camaleònic Oriol Pla, premi al Millor Actor a la Mostra de Teatre de Barcelona per Be God Is.

Ragazzo és la segona aposta del nou Teatre Eòlia. L'espectacle, que es podrà veure al teatre del
c/ Bailén, 23 del 22 de desembre al 10 de gener, és una crítica a la globalització i l'abús de poder,
escrita per Lali Álvarez i interpretada per Oriol Pla (protagonista de la pellícula Animals de Marçal
Forés i l'obra de teatre Jo Mai d'Ivan Morales pel Teatre Lliure, entre d'altres).

Sitúa l'acció l'Europa, estiu de 2001. Gènova, la ciutat del protagonista, viu la restricció de drets
socials més gran des de la Segona Guerra Mundial: les fronteres estan tancades, se suspèn el
tractat de Schengen, es prohibeixen les manifestacions i reunions en algunes zones de la ciutat,
es prohibeix estendre la roba als balcons... 30.000 policies patrullen els carrers i no permeten
l'entrada a la Zona Rossa, el lloc on els líders mundials del G8 estan celebrant una cimera. La
decisió de sumar-se a la Columna dels Desobedients, que s'ha proposat una acció pacífica de
desobediència civil: violar el confinament de la Zona Rossa, canviarà el destí del nostre
personatge.

Lali Álvarez porta l'antiglobalització als escenaris amb un text punyent i en una posada en escena
atrevida i trencadora. Ragazzo explica els fets de Gènova 2001 des de la potència d'un text clar i
directe i de la mà d'un dels seus protagonistes: Ragazzo, inspirat en el jove Carlo Giuliani,
assassinat pels carabinieri a la manifestació està interpretat per la bèstia escènica d'Oriol Pla, una
de les joves promeses del teatre català. La seva magnífica interpretació, suada i viscuda,
juntament amb la gran qualitat del text, fa inevitable que el públic s'emocioni i s'indigni per uns fets
que, 14 anys més tard, segueixen sense aclarir.

Què fer davant l'amenaça? Té legitimitat un govern que s'ha de blindar per decidir? Qui (i per a
què) fa servir la violència? Què és la impunitat? Un altre món és possible?

Ragazzo és un crit a la vida, a la dignificació de les històries personals, a la reivindicació de la
memòria collectiva i de la Història que els amos del món mai escriuran per nosaltres.

Dedicat a la memòria de Carlo Giuliani, assassinat a Gènova el 20 de juliol de 2001.

ORIOL PLA (Barcelona, 1993)

L'Oriol va començar al món del teatre amb creacions de Teatre Tot Terreny, espectacles de carrer
amb Núria Solina, Quimet Pla i Diana Pla, sota la direcció de Quimet Pla.

És membre i cofundador de la companyia Espai Dual amb l'espectacle Cabaret K- Baræt i Be God
Is. També és membre de la companyia Prisa Mata on l'hem vist a l'espectacle Jo Mai d'Ivan
Morales i ha participat en la producció del Teatre Lliure Santa Joana dels Escorxadors per Àlex
Rigola i la seva gira Europea.

En el món audiovisual, ha participat en dues TV Movies: Gàbies d'Or i Mentiders i a la sèrie de
televisió El Cor de la Ciutat. En cinema, ha protagonitzat dos llargmetratges:Animals de Marçal
Forés i Any de Gràcia de Ventura Pons.

EL NOU TEATRE EÒLIA



Amb el 15è aniversari, l'Eòlia ha inaugurat un nou espai: el Teatre Eòlia, que compta amb una
programació professional estable.

L'objectiu de la nova sala és donar suport i visibilitat als artistes emergents i que els nous
llenguatges escènics arribin a tothom. Especialment al públic més jove. Pel Teatre Eòlia, a més, és
fonamental la proximitat entre artistes i públic, amb el barri i l'entorn de l'escola. L'aforament és de
70 a 100 localitats i les entrades tindran preus assequibles (de 8 a 14).

Trobareu la programació completa a:

https://www.dropbox.com/s/rydaa81vb31huht/dossier_e%C3%B2lia_15.pdf?dl=0


