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ASSASSINAT ALS CARRERS 

• 'Gènova 01' recorda al Grec la mort d'un militant antiglobalització a la ciutat italiana

Guillem Clua

LA FITXA
'Gènova 01'
Local: Teatre Grec
Horari: Divendres, 9, i dissabte, 10, 22.00 hores
Preu: 22 euros

Aquells que diguin que el teatre és un art caduc que parla de tot amb retard i que està mancat de la
immediatesa, diguem, del cinema o d'una instant movie d'aquestes que posen a la televisió als sis
mesos d'un esdeveniment sonat, tenen una cita al Teatre Grec per veure Gènova 01. Es tracta d'una
obra d'actualitat a la qual només falta el conegut rètol de basat en fets reals; una frase que, de fet,
podria haver aparegut en diversos espectacles d'aquest Fòrum, tan conscienciat amb temes com ara la
immigració, la multiculturalitat o la guerra.

Però alguna cosa fa diferent aquesta peça firmada per l'italià Fausto Paravidino. El text es basa en un
fet concret, i no en generalitzacions sobre una realitat difusa i global: la mort d'un jove pels trets de la
policia italiana durant les manifestacions antiglobalització que van tenir lloc a la ciutat de Gènova ara fa
tres anys, coincidint amb una cimera del G-8.

Eclipsada pel pas del temps i per desastres de magnituds èpiques com els atemptats de l'11-S, que van
tenir lloc poc temps després, aquesta única mort va convulsionar la societat italiana, i ha tacat la seva
història i la seva democràcia fins avui. No és gens estrany, doncs, que l'obra hagi cobrat caires tràgics --
pel que fa a la forma--, adoptant una estructura de pròleg i cinc situacions, narrades pels tres actors
(Albert Triola, David Bagès i Lluïsa Castell) a manera de cor.
Fausto Paravidino és considerada la jove esperança blanca del teatre italià. Amb només 28 anys ja té
un ampli currículum en l'escriptura i direcció de teatre, televisió i cine. El seu primer text, Trinciapollo,
escrit als 20 anys, es va posar en escena el 1999 i el va seguir 2 fratelli, que va obtenir el premi Tondelli
de Teatre. Gènova 01 és la seva setena obra i va néixer després de formar part de la Residència
Internacional per a joves dramaturgs que organitza cada any la prestigiosa Royal Court londinenca.
L'encarregada de prendre el relleu de tanta modernitat i traslladar-la a escena ha estat Carme Portaceli,
sempre disposada a comeses com aquesta. I ho ha fet transformant el Teatre Grec d'una manera
inèdita en aquest espai: oblidant-se de les grades. El públic es manté dret a l'escenari durant l'hora i deu
minuts que dura l'espectacle, compartint espai amb els actors i posant-se a la pell dels manifestants que
van viure la tràgica mort d'un innocent als carrers de la ciutat italiana. A més a més, la producció és
bilingüe, en català i castellà, i compta amb la música en directe de Dani Nel.lo i Martí Perramon.
Gènova 01 ocuparà l'amfiteatre de Montjuïc només dos dies més després de l'estrena d'ahir. Cap teatre
té prevista la seva programació la temporada que ve.
Una escena de Gènova 01, una obra escrita per
l'italià Fausto Paravidino.
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