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'Homenatge a Catalunya' emociona el públic anglès

Leeds acull l'estrena de l'adaptació teatral de l'obra d'Orwell

Elisabet Cantenys
SERVEI ESPECIAL LONDRES

L' estrena mundial d''Home-natge a Catalunya' va emocionar el públic que dilluns al vespre era
testimoni al Playhouse de Leeds de la primera adaptació teatral de la novel·la autobiogràfica de
George Orwell.

El públic britànic va recompensar l'equip artístic d'Homenatge a Catalunya amb llargs aplaudiments,
cridant-los quatre vegades a l'escenari. El director, Josep Galindo, s'ha mostrat satisfet amb els resultats
i l'acollida, però ha puntualitzat també que el muntatge es troba al punt de sortida. "Sé que l'espectacle
encara pot ser més magnètic, podem arribar més al fons de l'essència del que volem comunicar".
D'oportunitats no en falten, ja que el peregrinatge de l'obra tot just acaba de començar. Homenatge a
Catalunya és una coproducció entre el Teatre Romea de Barcelona i el Fòrum 2004, el West Yorkshire
Playhouse de Leeds, el Northern Stage de Newcastle i l'MC93 Bobigny de París.
George Orwell va escriure Homenatge a Catalunya arran de les seves experiències personals com a
voluntari de la República durant la Guerra Civil. Josep Galindo assegura que ha volgut "transportar el
llibre -jo no en diria novel·la- creant una mena de gran poema capaç de traslladar el contingut. Ha estat
un treball de partitura, hem creat diferents línies de treball on es troben imatges d'arxiu del moment,
música, estructures de monòlegs... tot amb una escenografia molt simple i amb tots els actors en
escena tota l'estona, com una mena d'element de camaderia i de treball socialista". L'obra es divideix en
dues parts ben diferents. Segons Galindo, la primera és la utopia, el somni, la possibilitat. La segona és
"l'estètica i l'univers aburgesat amb què es troba Orwell quan torna a Barcelona. Passem del somni al
malson: les persecucions, la ineficàcia de les esquerres, la pèrdua de la guerra".
Malgrat que l'estrena oficial va ser dilluns, l'obra ja fa una setmana que està oberta al públic. Aquesta
setmana ha servit per fer una mica de rodatge, introduir canvis i observar la reacció del públic. Però el
cert és que no deixaran d'haver-hi més canvis al llarg d'aquests mesos, ja que Josep Galindo ha
convidat els actors a la improvisació: "Vull que se sentin lliures, que no es vegin marcats".
Mingo Ràfols, un dels intèrprets, ha subrallat la complicitat que s'ha creat entre els actors britànics i els
catalans, però ha destacat també la manera diferent de treballar d'uns i altres. "Nosaltres tenim una
forma molt espontània i fresca, sempre mirant de provar, d'investigar. Els britànics són més tensos. Tinc
la sensació que ara, després d'haver treballat plegats, els resultarà difícil tornar a enfocar una producció
amb la rigidesa d'abans". L'enriquiment, però, s'ha produït per les dues bandes. "M'he tornat més
anglès, he après a simplificar, a ser més directe i concret. Ara veig que quan vam començar els assajos
jo era molt barroc", confessa l'actor.
Segons Ràfols, "tenim un espectacle que desperta coses de l'ésser humà que potser no volem
plantejar-nos. Ara mateix, amb tot el que estem vivint, és una obra molt necessària. Potser ajuda a
veure que hi ha coses que no podem deixar que tornin a repetir-se, potser ajuda a veure que cal dir no a
la violència, que cal denunciar i vigilar. En els assajos recordo que dèiem «estem parlant d'ara»".

Trencar el silenci

>> El director Josep Galindo ha manifestat la necessitat de fer arribar el text d'Orwell com una manera
de trencar un "silenci històric". El franquisme i la Transició democràtica van crear un silenci al voltant del
que va passar durant la Guerra Civil Espanyola. Segons Galindo, "amb aquesta obra pretenem trencar
el silenci sobre la història, la nostra història, ignorada durant tant de temps".
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"Quan vam començar a treballar en l'obra, volíem donar vida a un crit en contra del feixisme. En aquests
moments, amb el canvi de panorama polític que hem viscut a casa, potser es tracta més d'un
homenatge a les víctimes, a les més recents i a les del passat", afegeix el director català.
El Romea ha estat l'impulsor del projecte. De fet, Calixt Bieito, director artístic de la sala, tenia al cap fer
una adaptació teatral d'Homenatge a Catalunya des de feia temps. L'obra s'emmarca dins la trilogia
sobre la Guerra Civil que el Romea -amb la productora Focus- acull aquest any en la seva programació.
A banda de l'obra de George Orwell, el teatre acull també Soldats de Salamina, de Javier Cercas, i La
ruta blava, de Josep M. de Sagarra. Tres obres que mostren amb mirades diferents la Guerra Civil.

KEITH PATTISON / Homenatge a Catalunya va començar el seu periple internacional a Leeds.
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