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Craig Conway interpreta Orwell a ‘Homenatge a Catalunya’
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‘Homenatge a Catalunya’
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

S
uposo que només he sabut fer comprendre
en una mínima part el que aquells mesos
signifiquen per a mi. He anotat alguns dels
fets exteriors, però no puc descriure
igualment els sentiments que han deixat
en mi. Tot queda barrejat amb visions,

olors, sons impossibles d’expressar per escrit; l’olor de
les trinxeres, les sortides del sol a la muntanya, que
s’allargaven fins a distàncies inconcebibles, l’espetec
glacial de les bales, el rugit i la flamarada de les
bombes, la llum freda, clara, dels matins de Barcelona,
el ressonar de les botes ferrades al pati de la caserna,
aquell mes de desembre, quan la gent encara creia en
la revolució”.

Aquest és el fragment d’Homenatge a Catalunya de
George Orwell escollit pels creadors de la seva versió
escènica per explicar-se, per fixar el discurs del seu
muntatge. Aquesta nit s’estrena al West Yorkshire
Playhouse de Leeds un espectacle còmplice amb la
mirada neta d’Orwell. Una complicitat dirigida per
Josep Galindo, elaborada i adaptada per Pablo Ley i
Allan Baker, interpretada per un repartiment mixt
d’actors britànics i catalans i apadrinada per Calixt
Bieito i Alan Lyddiard. A Leeds, en la profunditat del
domesticat paisatge anglès, una funció intentarà fer
justícia a un relat excepcionalment sincer, respectuós
amb l’exotisme de l’estranger i en l’observació i
l’experiència d’un cronista honest.

EL POBLE ESTRANY
“Orwell feia ús de la imaginació d’un home les mans

del qual, i els ulls, i tot el cos, formaven part del seu
aparell de pensar” (Lionel Trillin, Homenatge a Catalunya,
Ed. Destino). Veure, escoltar, olorar i tocar, un relat dels
sentits, un continu paisatge d’impressions. Un llibre
entregat a la memòria de l’impacte que van deixar en ell
els contradictoris estímuls d’un país estrany. Orwell
deixa constància d’una guerra fratricida, denuncia la
malversació dels ideals per l’obediència de partit, descriu
el canibalisme interessat de les sigles de l’esquerra. La
vivència crítica de la qual sorgirà després el corpus
literari d’Orwell.

La Catalunya d’Orwell de 1936 no és menys estranya,
llunyana i incomprensible per a un anglès que l’Índia
que rebrà Lord Mountbatten
una dècada més tard. L’autor
irromp en la història de la
Guerra Civil Espanyola amb els
sentits oberts i desperts, sense
recels intel·lectuals, disposat a
deixar-se sorprendre per un po-
ble que assumeix la revolució
com una prolongació natural
del seu caràcter.

Un llibre que es deté en la
pudor del fang de la trinxera, en
les cicatrius del fred, però també
en l’estranya rectitud individual
que respira la revolució entre els
seus defensors espanyols. L’edi-
fici intel·lectual aixecat per l’es-
querra anglosaxona –un llast
encara vigent entre el progres-
sisme dels Estats Units– s’es-
fondra sense dolor quan Orwell descobreix un tarannà
revolucionari que s’alimenta sobretot d’una convicció
espontània, instintiva, com si els espanyols
consideressin la utopia d’una societat igualitària una
expressió de la seva personalitat anàrquica, imprevisible,
irreflexiva, fins i tot paradoxal.

Una complicitat elemental que l’autor observa en els
detalls, en el comportament invisible, en les expressions
anònimes i individuals. Una revolució que es fa, però no
es pensa. La construcció teòrica és tasca dels partits, tan
esporuguits pel resultat de les seves projeccions que
acaben per trair i destruir la seva pròpia utopia.

LA MEMÒRIA NECESSÀRIA
“Al llarg de la Rambla, l’ampla artèria central de la

ciutat, per on la multitud circulava constantment

amunt i avall, els altaveus bramaven cants
revolucionaris tot el dia i bona part de la nit [...] Tot
plegat resultava estrany i commovedor. Hi havia en
tot allò moltes coses que jo no entenia, i en certs
aspectes moltes que no m’agradaven, però
immediatament vaig reconèixer en l’ambient un
estat de les coses pel qual valia la pena lluitar”.
Aquesta és una de les primeres imatges que fixa
Orwell al seu llibre i aquesta serà l’actitud receptiva
que impregnarà la resta del seu relat.

La seva visió dels fets és un reivindicatiu present.
La seva mirada literària es comporta com aquell
foraster que ha trobat el seu Camelot i intenta que la
decepció del futur no pertorbi i enfosqueixi la seva
crònica. Hi ha a Homenatge a Catalunya el desig de fixar
en la memòria un instant d’esperança, una fracció
d’utopia possible, de revolució conduïda i defensada

per la gent anònima.
Aquesta recuperació d’una

mirada excepcional en un
moment i un escenari
excepcionals es percep també
en el projecte plantejat en la
lectura escènica d’Homenatge a
Catalunya. La trobada de
creadors britànics i catalans
reprodueix d’alguna manera
aquest contacte-impacte de
dues cultures diferents, fins i
tot en la seva descripció de les
peculiaritats antropològiques
d’una Espanya atàvica.

L’ahir descrit per Orwell era
més pur, necessàriament
guardat en la seva memòria
com un parèntesi en la lògica

determinista de la història. L’avui que neix aquesta
nit per al públic a Leeds està irremeiablement
contaminat pel pas del temps i els esdeveniments.
L’oberta intenció d’aquest muntatge és situar
aquesta experiència històrica en la seva pròpia
realitat, evitar en la mesura del possible el judici de
la posteritat, recuperar el tacte, l’olor, els sons, les
imatges que va absorbir Orwell i va deixar escrits.

Al situar-nos respectuosos rere la mirada d’Orwell
–com una càmera discreta que persegueix l’autor i
capta només el que l’ull i les orelles del cronista
recullen, seleccionen i prioritzen–, és possible que es
busqui més d’una intencionalitat. És possible que els
britànics reivindiquin així l’impacte d’una vivència
que va determinar tota l’obra posterior de l’autor, el
seu discurs, la seva posició política, la seva absoluta
defensa del criteri lliure individual davant del dogma

del grup, la seva postura clara en contra la
manipulació ideològica, contra l’obscura
perpetuació dels models de poder totalitaris, sigui
quina sigui la seva filiació ideològica.

Per als catalans, portar aquesta obra a un escenari
pot ser el vehicle idoni per a la reivindicació d’un
fragment essencial de la seva història. Un moment
silenciat, tergiversat per tots els interessats a tapar la
vergonya d’una lluita fratricida en el seu sentit més
ampli i complex: republicans contra nacionals,
feixistes contra llibertaris, trotskistes contra
estalinistes, comunistes i socialistes contra
anarquistes, revolucionaris contra burgesos, sigles
contra sigles, sigles contra individus. Una guerra
formada per un sens fi de microguerres que
condueixen a una única i simple divisió d’interessos:
la perpetuació o destrucció d’un model d’estructura

de poder, una guerra per trencar el fil de la història
o mantenir-lo indemne per arribar fins a on hem
arribat.

Homenatge a Catalunya troba en els elements que
desperten els sentits el seu terreny per evocar
aquesta illa de possibilisme utòpic que va trobar
Orwell. Un muntatge que obertament recolza el
tronc central del seu discurs dramàtic en les imatges
històriques, en la música, en les paraules de
l’individu. La voluntat és preservar l’honestedat
crítica d’Orwell i que aquest missatge es manifesti a
través de les sensacions que va fixar l’autor al seu
llibre. Evitar en la mesura del possible una
experiència afegida, tocada per la reflexió i la
constatació del fracàs.

Tot i que Orwell va dedicar la seva literatura i les
seves reflexions a especular sobre aquesta decepció,
aquest projecte és un homenatge a un poble que va
fer possible per una mil·lèsima fracció de la història
la possibilitat d’un altre model de convivència i que
ho va intentar a partir d’una comprensió epidèrmica
d’aquesta utopia, acceptant fins i tot la seva ràbia i la
seva violència. Ser fidel i respectuós amb aquesta
memòria és segurament la millor manera de
denunciar les forces i els interessos que es van
confabular per mantenir l’status quo, una conspiració
intricada en la qual els altres (l’enemic) no van ser
sempre les forces feixistes. Una veritat incòmoda per
a molts i per això mantinguda entre boires
interessades. Veure, escoltar, sentir per detenir-se per
un segon i pensar, per respondre a la reflexió de
Lionel Trillin: “Actualment el nostre sentit de la
història va essent destruït per la naturalesa de la
nostra història: la nostra memòria és curta i la
rapidesa amb què ens assalten els esdeveniments
encara l’escurça més”.
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