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En un clima de gran expectació es va estrenar Homenatge a Catalunya, després d'haver estat un èxit en
les seves anteriors presentacions, a Leeds i París. El Romea i el Fòrum també participen en aquesta
arriscada coproducció de teatre polític. Pablo Ley i Allan Baker firmen l'adaptació del relat periodístic
de George Orwell sobre la seva estada a Barcelona i la seva participació en la guerra civil (front
d'Aragó), el 1937, on va ser greument ferit.

Les dificultats per portar a un escenari una obra com aquesta apareixen a primera vista com a
insuperables. El text original està narrat en primera persona i les observacions i les reflexions s'imposen
a l'acció. Davant d'això, l'espectacle del Romea, sense comptar amb una línia argumental a l'ús,
s'estructura en una sèrie d'escenes que busquen en el seu conjunt crear una dramatúrgia de l'emoció.
N'hi ha --la primera, per exemple-- que responen amb exactitud al llibre, però la majoria són evocacions,
atmosferes, i estan protagonitzades per personatges sense veu en l'obra original.

L'espectacle és polític de principi a fi (El cant dels ocells marca un moment i l'altre), crida contra totes
les guerres i finalment reflecteix, no sense duresa, algunes qüestions: els somnis d'una Barcelona
llibertària, la cruenta divisió al si de l'esquerra catalana del 37 i la desil.lusió i l'aïllament d'un poble que
va perdre la guerra amb la República. Una vegada més la política es converteix en una arma
destructora. Així mateix ho va viure el periodista anglès, i això és el que compta: el que van veure els
seus ulls i el que ell va interpretar, en un recorregut personal que va des de la seva ingenuïtat inicial fins
a la seva presa de consciència final.

La successió d'escenes/imatges que ofereix Homenatge a Catalunya compta amb algunes estimables
ajudes, com a suport a la paraula en qualitat de vehicle de comunicació. Em refereixo a la música i les
cançons, i també a un documentat treball històric audiovisual (Teresa Ferrer), dur i d'enorme força
emotiva A això s'hi afegeix una magnífica i homogènia interpretació de 10 actors, anglesos i catalans,
amb Craig Conway i Mingo Ràfols al capdavant. Chantal Aimée, Sasha Pick i Miquel Gelabert
també mereixen ser destacats.

L'obra, eficaçment dirigida per Josep Galindo, utilitza el subtitulat en català per als diàlegs en anglès i
arriba als seus millors moments a la segona part, d'una consistència teatral més gran. Potser massa
cridada i segmentada en algunes fases, però amb grans moments; l'obra arriba a bon port superant
alguns perills. Em va semblar ficat amb calçador l'homenatge a Gila a través de la seva cèlebre trucada
a l'enemic, que no justifica la ironia que en més d'un moment va reflectir en la seva obra l'autor de La
rebel.lió dels animals.

Espectacle compromès, recolzat en una sòlida producció de Focus, que torna a remoure les aigües
teatrals i que tindrà diferents recepcions. Homenatge a Catalunya és una proposta insòlita, amb una
poètica dramatització, que ha d'activar la memòria, i que mereix ser vist i discutit.
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Craig Conway (esquerra) i Mingo
Ràfols, al muntatge
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