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Ragazzo, teatre de la memòria
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La révolution se fera au théâtre ou elle ne se fera pas.

Victor Hugo

Ragazzo dura poc més duna hora i podreu gaudir-ne pel mòdic preu de 10 euros al Teatre Eòlia
(Bailèn 23) fins el dia 12 de gener.

Oriol Pla és Ragazzo. Foto: Oriol Segon Torra

Ragazzo no vol convertir-se en estàtua, diu que això és cosa de dictadors o de grans poetes. Té
passió pel mar i a la seva habitació hi ha pòsters, porta una samarreta de Kasa la Muntanya un
ragazzo que ens sembla ben barceloní, perquè lobra està basada en un fet ben real a la Gènova
de lany 2001, però largument podria passar a qualsevol ciutat europea. LOriol Pla, lúnic actor que
interpreta Ragazzo, acostuma a trencar la quarta paret, aquella barrera fràgil entre actor i públic
que ens indica que som al teatre. Veiem el ragazzo esmorzar, assistir a la contracimer del G-8,
anar de concert. Un deu pels efectes sonors i les llums, que aconsegueixen, juntament amb la
interpretació notable dOriol Pla, generar sensació de realitat en un escenari gairebé nu, que és
lhabitació del ragazzo però també pot ser el carrer, o la discoteca, o un tros dasfalt on es produeix
lassassinat.

Nit del 21 de juliol de lany 2001. Contramanifestació per la cimera del G8 a Gènova, majoria de
manifestants pacífics en contra de la globalització. Carlo Giuliani, un dels manifestants, mor a
causa dun tret que va prodigar-li, suposadament, el joveníssim policia Mario Placanica (21 anys).
A dia davui, el presumpte culpable ha quedat lliure perquè les ferides de Giuliani no coincideixen
amb el calibre del projectil que duia el carabiniere Cavalcani, a qui es va acusar dhaver mort
Giuliani en defensa pròpia. Cotxes patrulla van atropellar seguidament el cos ja inert de Carlo
Giuliani. Aquella mateixa nit, la policia italiana va entrar a lescola Díaz, on dormien 93 joves de la
contracimera com Carlo Giuliani; la intervenció va acabar amb pulmons foradats i les parets
esquitxades de sang. La pel·lícula No limpiéis esta sangre de Daniele Vicari ho explica lincident de
lescola Díaz en imatges i sons.

Fins aquí els fets. Però els fets no ens diuen qui i com viva el difunt Giuliani tenia objectius vitals? li
agradaven les noies? escrivia poesia més o menys digna? , ni com se sentia el carabiniere Mario
Placanica, ni, sobretot, qui és el veritable assassí. Els fets no diuen res sobre la prohibició, per part
de les autoritats italianes, que els genovesos estenguessin la seva roba als balcons durant la
cimera del G8. Els fets tampoc ens fan sentir el so dels helicòpters que ressonen de manera quasi
contínua dins la sala petita del teatre eòlia. Lali Álvarez, poetessa i dramaturga, considera que el
relat dels fets en un diari o en un tros de marbre són insuficients. En una entrevista que li fan a
TeatreBarcelona, Álvarez explica que la seva intenció és fer un teatre que serveixi més enllà de la
descoberta o levolució artística personal. Similar al teatre social, però amb lobjectiu concret de
cultivar la nostra memòria sobre una injustícia encara per resoldre avui, deu anys més tard.
Ragazzo parteix duna història individual ficcionada amb la intenció destimular la memòria
col·lectiva europea més recent.

"L'única font fiable de coneixement és lexperiència". Lexperiència no queda registrada en les 
estàtues, però si aneu a la Piazza Alimonda de Gènova veureu una pedra discreta en honor a 
Carlo Giuliani. Una opció que tenim per salvar la distància entre lexperiència i la informació que 
ens narriba és fer ficció, universalitzar el fet i obrir finestres, com la finestra de la personalitat dun



qualsevol que podria ser Carlo Giuliani. Ragazzo és un punki rebotat simpàtic i autoconscient, >,
diu. Parla dels problemes del sistema en general la manca de representació real, la poca
democràcia duna democràcia que dispara contra manifestants pacífics i en alguna ocasió es fuma
una cosa semblant a un porro a lescenari i aconsegueix adormir la noia que se suposa que ha
decidit passar una nit amb ell. Aquesta part és graciosa, potser és cert que el text peca de ser
massa narratiu en alguna part del monòleg, però ho compensa pel que té de joc imaginatiu. A la
primera part del monòleg, el ragazzo coneix una polonesa camuflada entre la massa reivindicativa.
Ell shi fixa mentre algú conferencia, però ell no es concentra i el veiem mirant-la fins que gosa
acostar-se-li i assistim al seu flirteig. Tot això a través del gest, la veu i la resposta física a latracció
sexual, sense la necessitat que hi hagi cap més actriu a lescenari. En contrast amb la pedra, el
teatre és performatiu; cada representació és una experiència en si mateixa. Podem recordar el que
va passar fa tants anys a tal lloc cada vegada que alguna companyia teatral decideixi representar
una obra que ho expliqui. A escala col·lectiva, el gènere teatral funciona igual que les novel·les,
que reneixen amb cada lectura.

Ragazzo respon la pregunta periodística per excel·lència: On som?. Som al llindar de la Zona
Rossa on es reuneixen, sense consulta ciutadana i a porta tancada, els membres del G8 >. Som
en una democràcia que, en situacions damenaça límits la gran amenaça dels activistes pacífics en
favor dels drets humans arreu del món, dispara amb èxit. Pel que té de contemporani i de crítica
social, Ragazzo em recorda No puedo comer con usted en un sitio como este dAngélica Liddel,
que va representar-se al festival PIIGS fa prop de sis mesos. La diferència crucial és que lobra de
Liddel acaba per esgotar-nos en sentit negatiu, amb espavents poc justificats i en nom de com de
malament estan les coses en general, el món, els americans dolents i altres simplificacions de tot
tipus barrejades sense ordre ni concert. Ragazzo no és així. És subtil, irònica. Tota lobra és el
procés de conèixer un personatge corrent i proper que talla verdures i prepara cafès com si
volgués convidar-nos a dinar. Tampoc guarda diners al banc, ni paga lloguer, ni compra al
Mercadona; tampoc no és cap heroi. Feta amb una economia de mitjans admirable, amb només
lactor Oriol Pla a lescenari, Ragazzo ens incita a pensar que el teatre ha de ser un exercici més
imaginatiu i emocional que la resta. En aquest sentit, Oriol Pla es veu obligat a treure suc de les
seves capacitats coreogràfiques, lelasticitat del seu cos en moviment sota els cops de porres que
no veiem. Es contorsiona, descriu el que veu i veu esquenes esquinçades, gas lacrimògen,
moviment de mobiliari urbà. Carlo ens porta al lloc de la seva mort amb el cos, coreografia damunt
lescenari. Gairebé sense res, Oriol Pla aconsegueix fer-nos viure una injustícia que, com a mínim,
mereix ser recordada. A la sortida del teatre Eòlia, acabada lobra, lhomenatge al cas Giuliani
continua. Però això no us ho explico, que és sorpresa.
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