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Una lliçó de risc i llibertat

Juan Carlos Olivares

'Homenatge a Catalunya', basat en l'obra de George Orwell. Adaptació: P. Ley i A. Baker. Dir.: J. Galindo. Esc. i
vestuari: N. Murray. Il·l.: Malcom Rippeth. Audiovisual: Carles Caparrós i Ángel Marcos. Int.: Chantal Aimée, Jane
Arnfield, Dani Arrebola, Craig Conway, Alex Elliot, J. Gamazo, M. Gelabert, T. Neilson, Sasha Pick, Mingo Ràfols.
Fòrum-Ciutat, Barcelona. Teatre Romea, 24 de maig.

"No hi ha relat". Al descans de la presentació d'Homenatge a Catalunya va sorgir aquesta crítica.
Impossible de rebatre un comentari que assenyala una realitat premeditada. L'adaptació dramàtica de la
crònica de George Orwell sobre un breu període de la Guerra Civil Espanyola (la Barcelona de la utopia
revolucionària, el front dels Monegres, els fets de maig de 1937) aposta per una estructura atomitzada,
sense jerarquies, lineal només en la successió dels episodis narrats per l'autor.

Aquest Homenatge és una profunda anàlisi de cadascun dels elements que componen l'original literari.
Un treball mil·limètric de laboratori que centrifuga la mirada retroactiva d'Orwell en minúscules partícules
de paraules, imatges, sons, objectes i emocions. Un cop aïllades, identificades i multiplicades, s'inicia un
procés de reconstrucció comparable a la creació d'un perfum. Però Josep Galindo, Pablo Ley i Allan
Baker opten només per imaginar l'efecte de la recomposició. Renuncien a llançar al públic una aroma
complexa (el relat) que activi les seves sensacions com un automatisme de feromones.

L'experiència de l'espectador és una altra: deixar-se impregnar per un núvol d'estímuls, de molècules
orwellianes, i que aquestes adquireixin una identitat intransferible en contacte amb l'individu. Una
renúncia explícita a competir amb el reflex de la guerra que cadascú guarda dins seu.

És fàcil que s'identifiqui aquest teatre atomitzat amb una obra inacabada. Un risc exposat a l'error
circumstancial o al desequilibri d'origen. Exemples: l'escenari del Romea impedeix que es manifesti tota
la intenció dramàtica del desplegament d'objectes en l'espai dramàtic; la coexistència entre la paraula i
la imatge no és sempre l'adequada; també s'hauria d'evitar el desequilibri en l'estil i la projecció de les
diferents interpretacions, evident en la dèbil connexió que s'estableix en els moments més densos i
emocionalment complexos -sobretot en la part final del muntatge- i en l'excessiu protagonisme que
acapara Mingo Ràfols, amb intervencions desmesurades, histriòniques, d'un amanerament de mestre
de cerimònies.

Tampoc hi ajuda la gratuïtat de l'ús de certs llenguatges teatrals malgrat el seu atractiu escènic, com la
discordant aparició de la ironia expressionista passada pel filtre Bieito i l'underground de llums vermells i
transvestits; i caldria ajustar millor la subtilitat del temps subjectiu del muntatge, excel·lent quan s'adapta
a la monotonia de la vida al front però de menor sincronia quan descriu la creixent opressió de la
Barcelona traïda per les lluites fratricides entre republicans.

Un espectacle arriscat, lliure i antidogmàtic que s'entrega conscientment a la valoració emocional i
intel·lectual de l'individu, per tant, obert al debat. Una obra que acompanya el públic més enllà del ritual
de la sala, que desperta no només sensacions volàtils sinó reflexions duradores i profundes. Una
proposta que va més enllà del mer exercici teatral sense trair ni un moment la mirada neta d'Orwell, des
de la seva fantasia de la utopia revolucionària catalana fins al seu primer despertar a l'horror del dogma
i la guerra com a fi.
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El muntatge del Romea sobre el llibre d´Orwell és un espectacle arriscat, lliure i
antidogmàtic.
Josep Losada
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