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Sitjà, “perplex” per la poca
assistència als espectacles
El Fòrum Ciutat registra entrades molt desiguals

Redacció
BARCELONA

U
na mica
fluixa”. Així
va qualifi-
car Borja

Sitjà, responsable
dels espectacles del
Fòrum Ciutat, l’as-
sistència de públic
als muntatges.

Tot reconeixent sentir-se
“perplex”, Borja Sitjà va ad-
metre que potser hi ha hagut
“un error de comunicació”.
“Potser no hem sabut explicar

el Fòrum Ciutat perquè la
gent entengués que la progra-
mació és com un gran Grec”.
El màxim responsable dels es-
pectacles va apuntar també la
possibilitat que el “maig sigui
un mes dolent”, ja que els es-
pectadors acostumen a prefe-
rir els mesos d’estiu.

A tall d’exemple, Sitjà va ex-
plicar que l’obra de teatre ex-
perimental I la Galigo, del
nord-americà Robert Wilson,
només havia venut el 60 per
cent de les localitats. En canvi, a
Madrid Wilson havia quasi es-
gotat les entrades per avançat.
L’autor nord-americà feia més
d’una dècada que no trepitjava
els escenaris de Barcelona.

Tampoc el concert de Mi-
khaïl Borixnikov acaba d’atrau-

re gaire el públic barceloní.
L’autor rus va venir ja al festival
Grec 2002 i va obtenir un gran
èxit. En canvi, la coreògrafa Pi-
na Bausch ha esgotat totes les
localitats del Teatre Nacional a
la venda amb el seu muntatge
Pels nens d’ahir, d’avui i de demà.

Segons Oleguer Sarsanedas,
portaveu del Fòrum, “la ciutat
té hàbits molt interioritzats” i
al maig no acudeix a tants es-
pectacles. El mateix recinte Fò-
rum pateix aquest mes de maig
una important decepció pel
que fa al volum de visites pre-
vistes.

D’altra banda, ahir es va in-
formar que el músic Carles
Santos ha suspès els concerts
del mes que ve (21 i 22) al Tea-
tre Lliure per esgotament físic.

El comerç just intenta
fer-se gran arribant
a les grans superfícies

C.S.
BARCELONA

E
l congrés d’entitats
promotores del co-
merç just acaba
avui al Fòrum la
seva trobada per

analitzar les possibilitats de
creixement i la problemàtica
d’aquesta activitat comercial.
Els productors i difusors d’a-
quest comerç ètic comencen a
introduir-se en les grans àrees
de distribució i consideren
que els consumidors també
accepten els seus productes.

Una seixantena d’entitats,
convocades per Intermón Ox-
fam, han debatut sobre el futur
del comerç just. El director del
departament de comerç just de
l’ONG, Rafael Sanchís, va expli-
car que el 20 per cent dels ciu-

tadans de l’Estat ja coneixen
l’existència d’aquesta mena de
productes que procuren no co-
lar els preus als camperols, les
cooperatives i els artesans que
els elaboren. Va informar que
nou cadenes comercials im-
plantades a l’Estat ja venen
productes de comerç just, “i cap
d’aquestes no els ha penalitzat
ni retirat”. A més d’ampliar
mercats, les entitats de comerç
just volen unificar els segells
d’autenticitat en l’elaboració a
nivell europeu, un aspecte que
encara les llasta.

Pel que fa a la botiga del Fò-
rum, “la més gran del món de
comerç just”, va explicar Fran-
cesc Mateu, ha venut ja més de
15.800 productes. També han
recollit 8.000 firmes demanant
a les grans marques esportives
que no emplein menors.

JOSEP LOSADA

El muntatge del Romea sobre el llibre d’Orwell és un espectacle arriscat, lliure i antidogmàtic

T E A T R E

‘Homenatge a Catalunya’

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 pre-
sentació d’Homenatge a Catalunya va sor-
gir 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 ato-
mitzada, sense jerarquies, lineal només en la successió
dels episodis narrats per l’autor.

Aquest Homenatge és una profunda anàlisi de cadas-
cun dels elements que componen l’original literari. Un
treball mil·limètric de laboratori que centrifuga la mi-
rada 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 no-
més per imaginar l’efecte de la recomposició. Renun-
cien 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 or-
wellianes, i que aquestes adquireixin una identitat in-

transferible en contacte amb l’individu. Una renúncia
explícita a competir amb el reflex de la guerra que ca-
dascú guarda dins seu.

És fàcil que s’identifiqui aquest teatre atomitzat amb
una obra inacabada. Un risc exposat a l’error circums-
tancial 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 dra-
màtic; la coexistència entre la paraula i la imatge no és
sempre l’adequada; també s’hauria d’evitar el desequi-
libri en l’estil i la projecció de les diferents interpreta-
cions, 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 inter-
vencions desmesurades, histriòniques, d’un amanera-
ment de mestre de cerimònies.

Tampoc hi ajuda la gratuïtat de l’ús de certs llen-

guatges 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 sin-
cronia 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 in-
tel·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.


