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EDUARD MOLNER

Lluís Homar interpreta Terra bai-
xa. Compte! No llegiu elManelic o
el Sebastià de Terra baixa, sinó
l'obra sencera. Homar és el totpo-
derós terratinent Sebastià, és la jo-
veneta Nuri, és l'ingenu Manelic i
és la soferta Marta. L'instrument
Homar es posa al servei de la inter-
pretació de la peça sencera de
Guimerà, que s'ha sintetitzat però
respectant-ne tot l'argument;
s'han essencialitzat els personatges
però preservant el llenguatge de
les seves rèpliques.
Des que Lluís Homar va repre-

sentar per primera vegada aquesta
obra el 1975 enunacompanyia diri-
gidaper JosepMontanyès, ambes-
cassament 17 anys, el seu primer
Manelic, el personatge i la peça
l'han seguit sempre. L'any 1990 un
Fabià Puigserver que, sense saber-
ho, dirigia un dels seus darrers

muntatges, va tornar a comptar
amb Lluís Homar, llavors ja un ac-
tor fet i dret, per al Manelic de la
seva peça. “Fins i tot quan en
Xavier Albertí i la Lluïsa Cunillé i
jo vam fer Et diré sempre la veritat,
(unmonòleg al voltant de la trajec-
tòria vital i artística d'Homar inter-
pretat per ell mateix) hi sortia un
paràgraf odosdelManelic”, ens co-
menta l'actor, comaprovaqueTer-
ra baixa és indissociable del seu
creixement com a actor i com a
persona.
Al Teatre La Sala d'Argentona,

Lluís Homar afronta, amb l'equip
d'aquesta nova Terra baixa, la rec-
ta final del muntatge que s'es-
trenarà al món al Municipal de
Girona, però que abans, deferència
amb la localitat del Maresme,
s'haurà vist en aquest teatre en un
passi avançat. Hem vist un assaig
en sentit estricte, fragmentsd'esce-

nes, repetides una vegada i una al-
tra. Tocava definir el personatge
de laMarta, i el treball és de filigra-
na. Assumit el text i la idea sobre
l'obra i el personatge en termes ge-
nerals, ara es busca la precisió d'un
to de veu, d'un gest, d'una posició;
lamanera de relacionar-se amb els

objectes, una escombra i les fulles
que cal escombrar, mentre Marta
s'explica a si mateixa. Marta no es
plany, però és algú, i per afirmar-
se com a ésser, com a persona hu-
mana, li cal narrar-se, dir, a qui la
vulgui escoltar, però sobretot a ella

mateixa, que si és aquí i ha fet el
que ha fet és per un passat que l'ha
construïda així i no d'una altrama-
nera. I en el procés de recerca del
personatge i les seves raons, Pau
Miró, gairebé trenta anys més jo-
ve, conversa ambHomar i l'orienta
desde lamiradade la direcció d'es-
cena. No hi ha discussió, hi ha una
investigació conjunta intergenera-
cional.
“Jo he estat uns anys bastant

desconnectat del teatre català, a
Madrid, fent cinema i televisió, i és
l'Aurora Rosales qui em parla del
Pau Miró com algú amb qui em
puc entendre. A més, és clar, hi ha
el punt a favor que és autor i direc-
tor. Tenia doncs el perfil, però si
hagués estat de la meva generació
ho hagués tirat endavant igual-
ment. És després, quan he vist el
que hem fet, que me n'he adonat
que ha estat clau i importantíssim

TeatreS’estrena aGirona–al FestivalTemporadaAlta– i després es podrà veure aBarcelona
–alTeatreBorràs–unanova versió de ‘Terra baixa’, en la qual el veterà actorLluísHomar
afronta el repted’interpretar tots els personatgesdel clàssic d’ÀngelGuimerà

Tots els papers,Homar
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Actor i director (Pau
Miró) han realitzat
una investigació
‘intergeneracional’
de l’obra de Guimerà
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La Nuri, la germaneta de la Marta, ho
deixabenclar al començament de la pe-
ça: tot és del Sebastià, també ella, “com
que és l'amo de mi, de l'ermità i de la
Marta i també del pastor pot fer el que
vulgui...”. Però a laCatalunyade les aca-
balles del segle XIX els amos ja no po-
dien fer el que volguessin. Aquesta és la
clau de volta de l'èxit de Terra baixa,
una peça que penetra en el rerepaís
amb una força desconeguda per al tea-
tre català d'aquell moment, el tombant

del segleXIX i elXX.La immensamajo-
ria del seu públic hi veu la representa-
ció de la victòria del poble sa i virtuós
contra els senyoriu corrupte que empra
la seva posició avantatjosa per aprofi-
tar-se del dèbil. ElManelic d'EnricBor-
ràs era això, un pastor ingenu i bonifa-
ci, a qui s'enganyava fàcilment, però un
cop assabentat de tot plegat, un home
d'unadignitat insubornable capaç de re-
accionar i revoltar-se com si fos un re-
mença del segle XV decidit a acabar
amb els mals usos dels senyors. El Ma-
nelic de Borràs era l'actualització d'un
esperit de revolta, que si bé venia de
molt lluny, ara posava les bases, al cos-
tat d'altres exemples com Baixant de la
font del gat, del que havia de ser la nova
cultura republicana democràtica. És
tan gran el seu Manelic que, tal com
escrivia Xavier Fàbregas, assentava el
model del personatge per a tot el segle
XX, en la sevamanera de resar, de seu-
re damunt la taula, de “matar el llop”,
vestit de samarra, caracteritzat de ferés-
tec amb lamirada clara i el gaiato a l'es-
quena.
Molt més tard va arribar el Manelic

de la transició, EnricMajó.LaTerra bai-
xa que s'estrenà el 1981 dirigida per
JosepMontanyès i JosepM. Segarra en
versió de Josep Maria Benet i Jornet,
va tenir un èxit aclaparador amb més
de 300.000 espectadors i fins i tot se'n
va fer una versió en vídeo el 1982 (lla-
vors un format nou), a càrrec de la rea-
litzadora de TVE-Miramar Mercè Vi-
laret. Majó era un Manelic molt més
matisat, forçosament menys feréstec, i
més social també, elManelic de la tran-
sició. Quan Fabià Puigserver vamuntar
la peça el 1990, ambLluísHomar coma
Manelic, va escollir el camí contrari i
fins i tot es va fer un esforç per cercar
uncatalà dialectalmuntanyenc. Ara tor-
nemaenfrontar-nos ambunanovapro-
posta que planteja el desafiament de la
interpretació unipersonal.

que siguemdedues generacionsdi-
ferents perquè hi ha una mena de
dialèctica. Jo vaig fer l'obra amb
disset anys i porto al damunt la càr-
regade la tradició, dialogar amb al-
gú com en Pau és essencial per fer
el que hem volgut fer, una revisió
contemporània de la peça”.
Homar comenta que per l'edat

potser li tocaria fer el Sebastià, que
podriahavermuntat lapeça dema-
nera clàssica, però se li va acudir
de fer-la tota, “aquesta peça que
m'ha acompanyat sempre, no dei-
xa de ser un cant a l'amor, però la
voluntat no era tant de fer un exer-
cici de virtuosisme, ara sóc laNuri,
ara sóc laMarta i ara sóc un senyor
de cinquanta. Eramés transitar-ho
des del Lluís, perquè tots tenim
això, una part més primària, una
més animal o orgànica,mésperver-
sa, més femenina, egoista, inno-
cent, etcètera.Mostrar-me jo expli-

cant l'obra, una cosa que em ve
molt de gust en el moment en el
que estic d'edat i de recorregut”.
Quan li comentem aHomar que

optapel risc, ens comenta que con-
fia molt en el material, “jo tampoc
vull fer una cosa experimental,
anemalTeatreBorràs (on farà tem-
porada a Barcelona, en dates de
Nadal), anem a buscar el gran pú-
blic. Però des d'aquest enfocament
contemporani, com si la mateixa
obra tingués dues versions, la ver-
sió de cambra i la versió per a or-
questra, i com si així ho hagués es-
crit elmateixGuimerà, somabsolu-
tament fidels a la peça. No fem un
espectacle a partir de Terra baixa,
sinó que expliquem Terra baixa”.

Equilibri
Malgrat tot hi ha hagut un treball
previ evident. Ha calgut fixar un
text que encara que fos fidel a l'ori-
ginal no podia, forçosament, ser la
partitura original d'Àngel Gui-
merà. En això ha estat clau el tre-
ball de dramatúrgia dePauMiró al
llarg de gairebéunany.Miró expli-
ca que si algú no coneix l'argu-
ment el podrà seguir perfecta-
ment, “però hem buscat també les
ambivalències dels personatges,
per no presentar-los com estereo-
tips de la puresa (Manelic), victi-
misme (Marta), l'egoisme (Sebas-
tià), etcètera. La idea és que el per-
fil psicològic de cada personatge
vagi transformant mínimament el
Lluís”.Tot plegat nohaestat un ca-
mí senzill, “en alguns assajos apa-
reixien els Manelics que havia fet
en Lluís”, comenta el director. La
memòriade la tradició deixa les se-
ves petjades en els intèrprets, i
aquí s'ha intentat fer evolucionar.
“Jo diria que en aquesta versió
–diu Miró– hem trobat l'equilibri
entre el respecte a la tradició,man-
tenint força el llenguatge, però tre-
ballant sobre la teatralitat de la
peça que lògicament és del XIX i
avui molt allunyada del nostre es-
pectador.L'espectador d'ara neces-
sita lahistòria, la veritat, el compro-
mís, però no necessita segons
quins recursos de ficció i conven-
ció escènica”. Miró també està
molt content de tot l'equip artístic.
A l'assaig hem vist l'impactant es-
pai escènic d'en Lluc Castells; Da-
mien Bazin, ajudat per Lucas Ariel
Vallejos, ha construït un espai so-
nor més dirigit a l'estímul metafò-
ric que al realisme; i Sílvia Pérez
Cruz ha escrit una cançó tel·lúrica
per al muntatge.
L'aposta d'Homar iMiró provo-

carà el debat sobre el que cal fer
amb la tradició, però des d'aquí
sempre hem cregut que el pitjor
que se li pot fer al llegat és ento-
mar-lo amb mentalitat museística.
L'audàcia del plantejament d'a-
questaTerra baixa és que, sense re-
nunciar a les emocions originals
de la peça, fa confiança en la ma-
duresa del públic català, en la seva
capacitat de llegir la contempora-
neïtat i això demostra una valentia
encomiable. |

Un text i
moltes
mirades

A dalt,
Lluís Homar
(d’esquena)
amb la resta
de l’equip de
‘Terra baixa’
durant
una de les
primeres
sessions
preparatòries
del muntatge
DAVID RUANO

Àngel Guimerà
Terra baixa

TEATRE MUNICIPAL

GIRONA

Direcció: Pau Miró.
Intèrpret: Lluís
Homar. 8 i 9 de
novembre. A partir
del 12 de novembre
al Teatre Borràs de
Barcelona

Enric Borràs, un dels primers actors que
van donar vida a Manelic ARXIU

Enric Majó també va fer de Manelic en un muntatge de l’obra de Guimerà als anys 80 ARXIU


