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La utopia possible d'Orwell puja a escena

Josep Galindo dirigeix l'adaptació teatral d''Homenatge a Catalunya'

Conxa Rodríguez. CORRESPONSAL LONDRES

El Playhouse de Leeds i el Romea de Barcelona han ajuntat forces per portar el llibre de George
Orwell 'Homenatge a Catalunya' al teatre, en la primera adaptació que es fa del text.

El muntatge teatral s'estrenarà el dia 15 de març a Leeds i arribarà a Barcelona a mitjans del mes de
maig, dins del marc del Fòrum 2004. Cinc actors catalans i cinc d'anglesos personificaran la història que
va escriure Orwell sobre la Guerra Civil a Espanya i el seu personal homenatge a Catalunya.
Tot és a punt perquè comencin els assajos avui mateix a Leeds. Al projecte que inicialment van
concebre el Romea i el Playhouse s'hi han incorporat posteriorment el teatre Northern Stage de
Newscastle i el francès Bobigny, de París. Alan Lyddiard, director artístic del teatre de Newcastle, que
promou col·laboracions arreu del món, va explicar: "Fa onze anys vaig fer l'adaptació teatral de La
revolta dels animals i des d'aquell moment estic gairebe obsessionat amb George Orwell. Un dia va
venir Richard Blair, fill de George Orwell, al teatre a dir-me que a Barcelona planejaven fer l'Homenatge
a Catalunya i vaig pensar que la coincidència era massa gran per resistir-s'hi".
Una Catalunya tolerant
El director artístic del Romea, Calixt Bieito, va dir que "el Romea és el teatre més vell de Barcelona i allà
estic envoltat de fantasmes; fantasmes d'actors, d'autors, de directors i els del mateix edifici". A parer
seu, "nosaltres, com a país, no tenim tradició de parlar de la nostra història". "La Guerra Civil que van
viure els nostres avis va convertir-se en tabú. Després de la guerra va venir una tirania que va fer
normal el silenci. En aquest projecte recuperarem la història de la Guerra Civil a través dels ulls de
George Orwell. Ell era un socialista que creia que la utopia era possible i així ho volem ensenyar; una
Catalunya tolerant en la qual la utopia és possible".
Quan l'autor anglès va publicar per primera vegada el llibre (1938), els morts, els trets i els assassinats
encara es produïen a tort i a dret per la geografia espanyola i, especialment, per l'aragonesa i catalana.
Orwell havia vingut de voluntari a defensar la República espanyola i va ser ferit en la guerra. La baixa
del front va donar-li l'oportunitat de posar-se a escriure per explicar el que passava al seu voltant. Abans
d'Espanya, George Orwell va fer també, a Burmese Days, una crònica de Birmània, on va treballar amb
la policia de 1922 a 1927.
Calixt Bieito és un dels motors al darrere del projecte, però el pes de la direcció artística el porta Josep
Galindo, que explica: "El nostre objectiu és mirar les coses a través dels ulls de George Orwell; és la
seva visió d'un lloc i un temps el que fan possible les coses. Comptem també amb molt material
d'imatges originals sobre les quals hem de fer feina d'edició; és material autèntic del moment. També és
molt important la música, n'hi ha molta, tot i que aquesta no és una obra musical".
Trencar el silenci
Per Bieito, el franquisme i la democràcia espanyola van optar per no parlar de la Guerra Civil. En el cas
de la Transició, aquest silenci va ser el preu a pagar per la reconciliació. Però, tot i que es va decidir no
portar els morts a col·lació, en els darrers anys el desenterrament de fosses i la necessitat de recuperar
la memòria històrica i els morts dels vençuts ha tornat la vista cap a aquest període històric.
Aquesta mirada cap al 1936 està en sintonia amb un muntatge com el d'Homenatge a Catalunya. "Les
nostres generacions ens hem preguntat què va passar perquè els nostres avis o pares anessin a la
guerra. Fa deu anys ja tenia el projecte de fer aquesta obra, però no s'han donat les condicions per
treballar fins ara", afegeix Bieito.
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Un muntatge bilingüe

>> Aquesta serà una obra de teatre que es representarà en dues llengües de forma simultània: el
català i l'anglès, ajudada, això sí, de subtítols. A Anglaterra els fragments en català se
subtitularan en anglès i a Catalunya a l'inrevés, tot i que també hi haurà puntuals incursions en
castellà. Una filigrana lingüística que compta en el seu favor amb el fet que els subtítols, en el
món del teatre, cada cop més són una realitat assumida en muntatges com aquest Homenatge a
Catalunya.

Els cinc actors anglesos i els cinc catalans que protagonitzen l'obra ja fa temps que ronden per
la zona dels Monegres per vincular-se de forma més estreta al paisatge de la Guerra Civil i a la
geografia que va inspirar George Orwell. L'autor va ser un més dels nombrosos ciutadans
anglesos que van incorporar-se a les Brigades Internacionals en defensa de la República
espanyola contra el feixisme.

Fundació Romea / L'equip que hi ha darrere d'Homenatge a Catalunya, en la presentació de l'espectacle a Londres.
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