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'GÈNOVA 01', un testimoni per no oblidar 

• Una presa de consciència de teatre-document a partir de la informació visual i oral

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTORA Carme Portaceli 
TEATRE Teatre Grec
ESTRENA 8 de juliol

Al Teatre Grec, amb el públic dret a l'escenari i alguns espectadors asseguts als extrems de les files de
l'amfiteatre, es representa Gènova 01, una obra atípica escrita per Fausto Paravidino sobre un fet real:
la mort a mans de la policia del jove Carlo Giuliani en una de les manifestacions antiglobalització que
van tenir lloc durant la cimera del G8, a Gènova, el 2001. L'escenari, amb una enorme pantalla al fons,
se situa a sobre del fossat del teatre, de cara a la muntanya.
Es tracta d'una mostra de teatre-document, un gènere poc utilitzat en l'actualitat, però habitual als anys
70. Amb música en directe (Daniel Nel.lo i Martí Perramon) i quatre actors que es dirigeixen al públic a
través de micròfons de peu: David Bagés, Lluïsa Castell, Tilda Espluga i Albert Triola. Tots ells, sota
la direcció general de Carme Portacelli. L'espectacle és una crítica absoluta a aquells fets i una presa
de consciència sobre algunes de les coses que avui estan succeint al món.
El que funciona més bé en l'obra és la conjunció dels tres llenguatges utilitzats: el text que diuen els
actors, la música i les imatges que es projecten a la pantalla, la majoria directament gravades en aquella
tràgica cimera, i en la seva majoria inèdites aquí.
Gènova 01 posa en mans de l'espectador molta informació, ordenada amb una actitud crítica i
comentada des de la ironia, sobre la globalització, la preparació de la trobada de Gènova i els
successos que van tenir lloc al llarg d'aquell cap de setmana. L'autor va reajustant els continguts de
l'obra en funció de les investigacions que se segueixen sobre els fets.
És una proposta compromesa, amb imatges impactants i que en més d'un moment et remou l'estómac o
et posa un nus en la gola: les càrregues policials, la seqüència de Carlo Giuliani ferit de mort, l'actitud
dels grans polítics, les tortures als manifestants detinguts, les informacions de la premsa local i un llarg
etcètera formen el cos principal del muntatge de Portacelli. Gènova 01 es representa fins avui; semblen
pocs dies donat l'interès intrínsec d'aquest teatre-document.

David Bagés i Tilda Espluga, durant la representació.
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