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Demà i demà passat, Lluís Homar
porta Terra Baixa al teatre
Municipal de Girona, dins del
festival Temporada Alta. Assumeix
en solitari els quatre papers
principals de l’obra de Guimerà. 

Terra Baixa a Temporada Alta. La
gent acabarà marejada?
He, he, no, perquè a l’obra ja hi ha

aquella mena de confrontació entre la
terra alta i la baixa. Temporada Alta té
molt de la terra alta entesa com a espai
de l’esperit, d’aliment de l’ànima. Tem-
porada Alta és la terra alta.

Existeix avui una terra alta on tot és
pur, o ja només tenim terra baixa?
Existeix, existeix.  Cadascú li pot do-

nar espai a la terra alta dins de la terra bai-

xa. És possible viure a la terra alta des de
la terra baixa. 

Som una societat de persones tan in-
gènues com en Manelic?
Tots venim d’aquesta ingenuïtat, però

hem de decidir on volem anar a parar.
Quin llop mataria amb les seves

pròpies mans?
Intento matar la meva part fosca, que

no sigui la que em domina la vida.
Fent vostè els quatre papers princi-

pals difícilment hi haurà escenes pu-
jades de to...
Hi ha moments d’una càrrega molt

important. Això sí, com que tots són jo,
jo sóc qui els mesura tots. Per això la ba-
ralla és més aviat una baralla interior.

En Sebastià continua representant
tots els amos?
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«Tots tenim a dins un
petit ressort d’amo
amb el qual hem de
lluitar i conviure»

Lluís Homar
Representa tots els amos, sí, però re-

presenta també tots els que no som
amos però en tenim una part. I això vol
dir tots, perquè crec que tots tenim din-
tre nostre un petit ressort d’amo amb
el qual hem de lluitar i conviure.

És acceptable en ocasions pren-
dre’ns la justícia per la nostra pròpia
mà, com fa el Manelic de Terra Bai-
xa?
Uf (s’ho rumia i es posa a riure).  
No em referia al que es refereix to-

hom aquests dies, que consti. Però li
preguntaré en abstracte: desobeir és
bo?
A vegades sí. I el cas a que es refe-

reix vostè és un d’aquests, perquè el
gran error és no permetre votar. I en un
cas així, és de dret desobeir.

Coneix cacics?
N’hi ha, i tant. Més que conèixer-los

personalment, hi són. És el poder
econòmic, encara que adopti formes
de poders establerts. Son els que ma-
nen i fan que les coses siguin en fun-
ció dels seus interessos.

Guimerà era home de la renai-
xença. En cal una altra, a Catalunya?
La paraula m’agrada, és tornar a néi-

xer. Crec que sí que ens cal. M’agrada
molt la idea de morir per ser. Per as-
solir realment el nostre abast com a és-
sers humans, com més vegades mo-
rim, millor
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«En un cas com
aquest, amb el
gran error de no
permetre votar,
desobeir és de
llei»

Lluís Homar
assegura que
Temporada Alta
és la terra alta,
entesa com a
espai de l’esperit i
d’aliment de
l’ànima
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s un pampallugueig gra-
dual que centelleja a l’al-
tre costat de la finestra.
Gotes tacades de llum

que es desfilen sinuosament en els
vidres. Els gats amb prou feines mo-
uen la cua i continuen dormint afer-
rats al seu jaç. Les gotes repiquen
nervioses damunt les teules i irrom-
pen fatalment en els nostres somnis.
La remor perdura i ens desvetlla.

De nit, la pluja de novembre,
sembla vinguda d’un altre planeta i
ens arraulim al llit amb totes les nos-
tres forces, com si fos el darrer recer
possible.

Els sorolls del carrer sonen més
llunyans i la nit s’espesseeix de sobte
en l’aire clos de l’habitació. Potser la
ciutat ha desaparegut ja definitiva-
ment, el món sencer, diluït en una
riuada fangosa, però nosaltres no
gosem treure el nas de sota la vàno-
va i escoltem esporuguits el raig
d’aigua que cau de la canalera a la
terrassa.

Sembla que no hagi d’acabar mai,
com una maledicció bíblica, o el ca-
prici increïble d’un escriptor fanta-
siós. Quan creus que minva torna a
pujar de to i el vent l’aviva com un
incendi.

Els gats aixequen el cap i em mi-
ren de reüll en la foscor, ho sé, noto
la seva mirada felina, però després
tornen a enroscar-se.

Quan ja gairebé no ho esperes, el
ruixat afluixa, les gotes alenteixen el
ritme i la canalera va graduant el seu
cabal. La remor de la ciutat torna a
bategar en la llunyania i algun tro
retruny encara cap a les muntanyes.
A poc a poc tot torna al seu estat ini-
cial i les gotes es desdibuixen en la
foscor. Els gats ronquen a 50 vibra-
cions per segon i la nit de novembre
s’estén definitivament entre els nos-
tres somnis.
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