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La utopia republicana d'Orwell reneix al Romea 

ESTRENA D'UNA OBRA SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

• La sala acull un muntatge teatral de la novel.la 'Homenatge a Catalunya'

• La peça, en anglès, castellà i català, inclou música i documentals

JORDI SUBIRANA

Barricades fetes amb llibres, cançons revolucionàries servides en format rocker, imatges de
bombardejos... Són alguns dels impactes que rep el públic d'Homenatge a Catalunya, la versió teatral
de la novel.la de George Orwell sobre la Barcelona republicana i la guerra civil. Dirigida per Josep
Galindo, l'obra es representa fins al 13 de juny al Teatre Romea (dins de l'oferta del Fòrum Ciutat) en
català, castellà i anglès amb subtítols.

Galindo aposta per un treball multidisciplinari per portar a l'escenari un text "molt poc teatral", cosa que
l'ha obligat a "reinventar" les paraules d'Orwell. La música i el llenguatge audiovisual marquen una peça
adaptada per Pablo Ley i Allan Baker en què es narra l'estada de l'autor a Catalunya, des del seu ingrés
al POUM fins que va caure ferit al front d'Aragó, el 1937.

ELENC INTERNACIONAL 
A través dels ulls d'Orwell, interpretat per Craig Conway, es retrata una Barcelona unida contra el
feixisme en què la utopia revolucionària era possible. També s'explica com el somni d'una Catalunya
proletària es difumina per la divisió republicana, el substrat burgès existent en l'època i les purgues
estalinistes.

Els catalans Chantal Aimée, Dani Arrebola, Javier Gamazo, Miquel Gelabert i Mingo Ràfols i els
anglesos Jane Arnfield, Alex Elliott, Tony Neilson i Sasha Pick completen el repartiment d'un muntatge
que demana al públic molta atenció. La representació, amb diversos monòlegs, se simultanieja amb
documentals (esglaiador el d'unes mares que intenten reconèixer els cadàvers dels fills) i números
musicals: cuplets, El cant dels ocells i la peça proletària En la plaza de mi pueblo, amb Gamazo de
cantant i guitarrista, i la resta d'in- tèrprets acompanyant-lo amb paelles i galledes com a instruments.

Segons Galindo, el text "és un exercici de recuperació de la memòria", una denúncia de la desraó de la
guerra i el poder desmesurat. "Va néixer com una crítica al Govern pseudofeixista d'Aznar i després de
l'atemptat de l'11-M es va convertir en un homenatge a les víctimes", opina.

Homenatge a Catalunya, coproducció del Romea i diversos teatres estrangers, és el primer muntatge
d'una trilogia sobre la guerra civil. El projecte l'encapçalen Galindo i Ley, i entre els títols que s'estudien
hi ha Soldats de Salamina (Javier Cercas), La ruta blava (Josep Maria de Sagarra) i Nada (Carmen
Laforet). 
Mingo Ràfols (esquerra), Craig Conway i Sasha Pick
(dreta), en l'assaig general d'ahir.
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