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Lluís Homar en una escena de Terra baixa

Un aplaudiment contingut i
llarg va acomiadar ahir a la nit
al teatre Municipal de Girona
l’estrena de la singular versió
de Terra baixa que presentava
Lluís Homar. La contenció de
l’aplaudiment va ser proporcio-
nal a la de l’obra, serena, sense

estridències, sense crits ni tan
sols quan el protagonista, en
Manelic, mata l’amo, al llop, en
Sebastià. Això és, es mata a si
mateix, o a una part de si ma-
teix, perquè el pur Manelic i el
totpoderós llop Sebastià són en-
carnats en aquesta funció pel
mateix Lluís Homar.
Com també encarna, sense

necessitat de canviar la veu, de
vegades enfundant-se un vestit

de núvia però la majoria d’oca-
sions sense cap robamés, als al-
tres dos personatges de la peça
d’Àngel Guimerà: Homar és
també la Marta, amb la qual el
Sebastià casa el Manelic per
continuar tenint-la com a
amant i poder casar-se ell amb
una rica hereva, i és la innocent
Nuri, testimoni de tota la histò-
ria. Homar és, com volia en
aquesta aposta tan personal, to-
ta Terra baixa, passa ell solet
durant 70 minuts per totes les

seves emocions de poder,
amor, possessió, perdó i lliber-
tat, de corrupció i puresa, de
tristesa i esperança en una vida
diferent i millor. I, tenint en
compte la resposta del públic,
continguda però ostensible-
ment llarga, el serè tour de
forced’Homar, que va interpre-
tar per primera vegada elMane-
lic fa 40 anys, va aconseguir ar-
ribar a la gran audiència que

busca i amb la qual es tornarà a
trobar aquesta nit a Girona i a
partir de la propera setmana al
teatre Borràs de Barcelona.
Certament, potser uns espais

més íntims i recollits que
aquests grans escenaris perme-
trienmillor a tot el públic assa-
borir els cuidatsmatisos de l’ac-
tuació d’Homar, però a canvi la
fantàstica escenografia elegida
per a l’obra –de Lluc Castells– i
els llums de les quals s’ha encar-
regat ambmàmestraXavier Al-

bertí no són sens dub-
te les d’un monòleg.
Un gran espai blanc,
asèptic, es converteix
en les habitacions del
món de la terra baixa,
separat de la terra al-
ta a penesper una cor-
tina translúcida blan-
ca. Un món, el de les
terres altes, fèrtil, on
les fulles de tardor
empaperen el fons i
el terra del teatre i on
sembla que en qualse-
vol moment l’humus
farà créixer la vida.
Unmón del qual ha

baixat el Manelic,
il·lús, per xocar amb
una vidamenys bucò-
lica, però on ha après
a ser lliure, a ser ho-
nest amb el que vol i
fins i tot a perdonar.
Un espai en el qual,

recorda, la neu no deixa ni que
es corrompin els cossos “així
que imagina les ànimes”. Un
lloc físic però també mental al
qual finalment, i després d’una
bonica escena de mort i trans-
formació jugada amb tot just
unes llums, arriben en Manelic
i tots els seus companys encar-
nats per Lluís Homar, que pot
dir, calmadament: “He mort el
llop”.c

Arnau Tomàs, violoncel

Lloc i data: Auditori de Girona
(6/XI/014)

JORGE DE PERSIA

El violoncel té en els nostres dies
una presènciamolt important, no
noméscompart de formacionsor-
questrals o quartets, sinó com a
solista. Especialment a Espanya
hi ha una notòria generació de jo-
ves violoncel·listes encaminats
cap a l’escena internacional.
Una petita mostra la tenim en

la programació d’aquests últims
mesos a Barcelona, on entre d’al-
tres trobem el ja consagrat Asier
Polo, o joves amb grans possibili-
tats (per parlar nomes de Catalu-
nya) com Pau Codina, Oscar Ala-
bau, Guillermo Turina i d’altres.
Ara amb un CD amb les Suites de
Bach, ho fa Arnau Tomàs, mem-
bre de l’indiscutible formació
Quartet Casals.
Hemvalorat en ocasions lamu-

sicalitat d’aquest formidable vio-
loncel·lista en les seves presenta-
cions en Trio i en Quartet, cosa
que no ha desmentit en aquesta
ocasió com a solista.
Encara que m’agradaria asse-

nyalar alguns matisos –amb tot el
respecte envers aquest formida-
ble músic– en vista de la seva in-
terpretació de les suites núm. 1 i 6,
i 2 i 3 de Bach a les dues parts del
seu programa a la magnífica sala
de cambra d’aquest Auditori de
Girona. Un so molt clar, amb arc
barroc, preocupació per un cert
preciosisme i respecte a la partitu-
ra, moments de musicalitat, color
en els bordons de la Gavota de la
núm. 6, subtil la Sarabanda i ex-
cel·lent final de la suite núm. 2,
correspost amb un llarg aplaudi-
ment. Amb una versió molt con-
vincentde lanúm. 3–tret de laGi-
ga final que va tocar poc conven-
çut amb si mateix– que va tancar
el programa. I aquesta sensació,
al marge d’algun altre desajust,
de no definir plànols, d’una certa
falta de profunditat i convicció

que vamarcar la primera part del
concert, em porta a una reflexió
entre la diferència de tocar en
quartet i com a solista.
És només una presumpció co-

neixent la pràctica, però queda
oberta a la discussió: en la feina
de quartet els companys sempre
et senten i t’assenyalen coses, al-
hora que un fa el mateix amb ca-
da un d’ells, però es produeix una
situació d’estar protegit de parà-
metres externs.
La situació de solista en canvi

deixa tota aquesta responsabilitat
per a un mateix: el solista es
queda sense referències i necessi-
ta estarmolt concentrat per sima-
teix, molt segur, per emprendre
la prova.
Els dos casos són complexos, a

la sevamanera; en el quartet l’ins-
trumentista cedeix part de la seva
individualitat en funcióde l’objec-
tiu general; com a solista, en can-
vi, hadepotenciar aquesta convic-
ció en si mateix per damunt de
tot. Sempre–esclar– endiàleg res-
pectuós amb l’obra.
Bon començament i un desig

de felicitacions en aquesta difícil
tasca per a la qual Arnau Tomàs
té bones alforges.c
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Homar rep un aplaudiment llarg i contingut a Girona amb ‘Terra baixa’
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