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TEATRE // ADAPTACIÓ

L''Homenatge a Catalunya' d'Orwell arriba a l'escena 

La coproducció anglocatalana s'estrenarà a Leeds i es representarà al Romea pel maig

BEGOÑA ARCE. LONDRES

A partir avui, actors de la companyia del Teatre Romea de Barcelona i del Northen Stage Ensemble de
la ciutat anglesa de Newcastle inicien els assajos de la primera posada en escena de Homage to
Catalonia (Homenatge a Catalunya), obra basada en la novel.la autobiogràfica de George Orwell. La
producció, d'àmbit europeu i realitzada en anglès i català, va començar a forjar-se fa gairebé un parell
d'anys i està dirigida per Josep Galindo.
"Aquesta obra és un homenatge a la Catalunya de la utopia, de la llibertat i de la tolerància. A la
Catalunya oberta a tots els pobles que venien de fora. Això era el que Orwell volia transmetre i el que
nosaltres volem transmetre al públic avui", va declarar ahir el director artístic del Romea, Calixto Bieito,
durant la presentació del projecte en un teatre cèntric de Londres.
Orwell tenia 33 anys quan va arribar a Barcelona, el desembre del 1936, en plena guerra civil. La ciutat
era un focus revolucionari on "la classe treballadora tenia el comandament", segons va escriure el
britànic. Allistat al POUM, enviat al front d'Aragó i ferit de gravetat, de mica en mica Orwell es va anar
desenganyant veient la indisciplina de les milícies republicanes. "Orwell ens dóna una lliçó que no s'han
d'oblidar les tiranies i els feixismes, i aquest missatge és important", va assenyalar Bieito.

L'estrena mundial tindrà lloc el dia 22 de març a Leeds (nord d'Anglaterra). La producció viatjarà
després a Newcastle, París i Barcelona, on arribarà el 19 de maig com a part de la programació del
Fòrum Barcelona 2004.

MOLTA MÚSICA
El text s'ha anat escrivint al llarg de l'últim any i mig i encara no hi ha una versió definitiva. "És una obra
amb molts contrastos. És sorprenent, brutal, divertida i amb molta música, inclosos temes clàssics,
cuplets i cançons revolucionàries", va explicar el director del Festival de les Arts del Fòrum 2004, Borja
Sitjà. "Tot està explicat a través dels ulls d'Orwell, en uns temps en què la revolució era possible", va
afegir.
Els actors, cinc catalans i cinc anglesos, es van conèixer per primera vegada ara fa un any. L'equip ha
treballat al seu ritme, s'ha reunit a Barcelona, Londres i Saragossa i ha visitat altres escenaris de les
batalles que van tenir lloc durant la guerra civil. "És una forma de treballar excepcional que es pot
convertir en un model per a altres companyies. De fet ja hem parlat d'altres projectes", va explicar Ian
Brown, director artístic del West Yorkshire Playhouse. "És un procés de producció realment inèdit per al
nostre país --va voler subratllar Bieito--. És una manera de treballar que jo definiria de molt artística".

D'esquerra a dreta: Josep Galindo, Alan Lyddiard (director artístic), Pablo Ley (adaptador), Calixto Bieito, Martin Fryer
(director del British Counc Foto: FOCUS
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EL PROJECTE

UN SUGGERIMENT DEL FILL DE L’AUTOR
Georges Orwell, pseudònim d’Eric Arthur Blair, és un autor fetitxe per a Alan Lyddiard, el director artístic
del Northen Stage Ensemble. Lyddiard ja havia portat a escena les obres de l’escriptor La revolta dels
animals i 1984 abans d’embarcar-se en el projecte de Homage to Catalonia.
El director artístic recordava ahir que va ser el fill del mateix Orwell, Richard Blair, qui li va suggerir fa
uns quants anys fer un cop d’ull al relat autobiogràfic del seu pare sobre la guerra civil espanyola.
“Hauria de ser la seva pròxima història”, li va aconsellar Richard Blair. El més excitant de tot – va afirmar
Lyddiard- és que en aquell moment una altra persona a Barcelona. Calixto Bieito, també estigués
pensant el mateix. Que finalment hàgim pogut dur a terme aquest projecte plegat és extraordinari”.
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