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Multitudinària estrena d''Homenatge a Catalunya' 

• Maragall, Saura i Clos van assistir a la funció, basada en l'obra d'Orwell

EL PERIÓDICO

El Teatre Romea va viure ahir a la nit una exitosa i emotiva estrena de l'esperada adaptació teatral
d'Homenatge a Catalunya, la visió de George Orwell sobre la Barcelona republicana i la guerra civil, que
ha dirigit Josep Galindo. A la funció hi va assistir bona part de la plana major de la classe política
catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Pasqual Maragall; el conseller de Relacions
Institucionals, Joan Saura, i l'alcalde de Barcelona, Joan Clos.

L'obra, de dues hores i mitja, va encantar al públic. A Saura, el muntatge li va semblar "més dur que la
novel.la". "És un exercici de recuperació de la història de Catalunya i un al.legat contra la guerra", va dir.

CRÍTICA DEL PODER
En termes similars es va expressar Maragall, que va destacar la crítica que s'hi fa de la guerra i va
assegurar que havia quedat impressionat per alguns dels passatges, especialment pel moment en què
l'actor Javier Gamazo interpreta en format rocker la cançó revolucionària En la plaza de mi pueblo. Va
afegir que li havia agradat molt la combinació del català i l'anglès. Joan Clos va definir l'obra com
"una dura crítica del poder disfressat de demagògia". A més de Maragall, Saura i Clos, a la funció també
hi van assistir diversos consellers del Govern: Montserrat Tura (Interior), Caterina Mieras (Cultura),
Marina Geli (Sanitat) i Carles Solà (Universitats). També, es va poder veure al Romea el regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Ferran Mascarell, la tercera tinenta d'alcalde, Imma Mayol, i
alguns representants de la cultura i la societat barcelonina, entre ells la model Judit Mascó. Segons
fonts del Romea, l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va assistir a la preestrena de diumenge i en
va sortir molt satisfet.

Homenatge a Catalunya es pot veure al Romea fins al 13 de juny. La música i l'audiovisual marquen el
ritme d'una peça en anglès i català, que està interpretada per actors del Romea i artistes britànics.
Clos (esquerra), Mascarell (centre) i l'actor
Carles Canut.
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