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Ungloriós fixament
CRÍT ICA DE TEATRE

Lluís Homar

Terra baixa

Autor: Àngel Guimerà
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JOAN-ANTON BENACH

Compassa amb totes les seves pa-
rentes, la síndrome obsessiva pot
ser greu o inofensiva, ambmoltes
gradacions diagnosticables cap
amunt o cap avall, cap a la banda
de la gravetat o de la innocuïtat.
A l’expert que m’alliçonava en
aquesta matèria, mai no li hauria
consultat de quina naturalesa fó-
ra la que, suposo, ha estat patint
durant anys aquest gran actor tea-
tral que és Lluís Homar. Ell ma-
teix ha suggerit que la llavor de la
seva, potser se li va entaforar als
16 anys, quan amb una colla d’afi-
cionats del barri d’Horta, va ser
elManelic deTerra baixa. Efecti-
vament, aleshores, amb la inocu-
lació comprovada d’una vocació
teatral inequívoca, tal vegada hi
viatjava subreptíciament el ger-
men d’una obsessió singular: el
desig obscur d’interpretar totes
les veus del drama d’Àngel
Guimerà (1845-1924) a fi d’arri-
bar a escatir la darrera raó d’un
esperit associat amb la maldat i
d’un altre tocat per la bondat na-
tural i la candidesa.
Aquell desig esdevindria l’ob-

sessió que dic. Cada vegada més
viva i eloqüent sempre que va tor-
nar a representar el drama com a
Manelic. Un fixament decisiu
després del 1990, quan repetí el
paper del pastor ingenu, enamo-
rat de la terra alta, en el muntat-
ge que va dirigir Fabià Puigser-
ver. I un fixament gloriós, ara
que hem vist l’estrena uniperso-
nal de Terra baixa, de la qual
Lluís Homar, en una adaptació
d’ell mateix i de Pau Miró –el di-
rector de l’espectacle–, en fa una
creació extraordinària, ficat en
els papers dels tres personatges
principals de l’obra. En aquest ar-
tifici colossal, Homar, en efecte,
és, alternativament, Sebastià,Ma-
nelic i Marta. I per reblar la insò-

lita pirueta i convèncer els qui se
sorprenguin pel fet que l’actor ha-
gi volgut assumir un paper feme-
ní, Homar també fa de Nuri, l’en-
carnació de la pura innocència,
encarregada aquí d’obrir el foc
del drama. LaNuri/Homar expli-
ca per començar comn’és d’enor-
me i variada la propietat de l’amo
Sebastià i que n’és d’estrany allò
que aquest li digué a la Marta,
“que sempre seria d’ella”, encara
que laMarta o ellmateix es cases-
sin amb una altra persona.
Convertir en un relat lineal, el

que en l’escena segona de l’acte
primer és un diàleg de la gent del
mas de l’amo amb la Nuri, il·lus-
tra un dels millors recursos de
l’adaptació. En moltes converses
de l’original s’haurà fet el mateix,
atès que Lluís Homar assumeix
en total la veude quatre personat-
ges i Guimerà en fa sortir dotze,
sense comptar la tropa pagesa.
L’actor, això sí, utilitza una

amplíssima gamma d’accents,
amb un treball profund de con-
tenció només a l’abast dels grans
mestres de la interpretació: l’ale-
gria, la malícia, la indignació, la
ràbia, la pau ... I és molt bo quan
narra o quan informa l’especta-
dor, i una mica menys quan ha
de dialogar en el buit, sense nin-
gú que l’escolti. Voler elmés difí-
cil i que s’oblidi la conversa amb
fantasma és el que intenta en la
disputa entre Sebastià i Marta,
el moment, crec, menys reeixit
de la proposta, quan Homar va
d’un a l’altre costat d’una taula,
per simultanejar (?!) els dos pa-
pers, un miracle difícil. La me-
rescuda i llarga ovació final no
ho va tenir en compte.c
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El pavelló espanyol en la prò-
xima edició de la 56a Biennal
d’Art de Venècia, que se cele-
brarà del 9 demaig al 22 deno-
vembre del 2015, tindrà un
marcat accent català. El pro-
jecte el firma el comissari i crí-
tic d’art Martí Manen (Barce-
lona, 1976) i invocarà la figura
de Dalí, a partir de les propos-
tes de Francesc Ruiz (Barcelo-
na, 1971), Pepo Salazar (Vitò-
ria, 1972), Helena Cabello (Pa-
rís, 1963) &AnaCarceller (Ma-
drid, 1964).Los sujetos, que ai-
xí es titula la proposta de Ma-
nen, serà una exposició sobre
Dalí però senseDalí, una apro-
ximació a la figura complexa
del geni empordanès des del
nostre temps,
Martí Manen, que amb

DavidArmengol va ser respon-
sable de la passada temporada
del Centre d’Art Contempora-
ni de Barcelona Fabra i Coats,
s’ha acabat imposant a Gerar-
do Mosquera i a Juan de Nie-
ves, els altres dos comissaris
que el Ministeri d’Exteriors

havia convidat a presentar les
seves propostes per represen-
tar Espanya a Venècia. El Dalí
News o les col·laboracions de
l’artista ambVogue, la seva re-
lació amb Amanda Lear o la
idea de l’atomització vincula-
da a la llibertat creativa són
les línies discursives sobre les
quals s’articularà l’exposició
col·lectiva.
La 56a Biennale, que dirigi-

rà el nigerià Okwui Enwezor
sota el lemaAll theWorld’s Fu-
tures, tornarà a comptar amb
pavelló català. Inclòs dins del
programa Eventi collaterali, es
tracta d’una gran instal·lació
audiovisual del cineasta
Albert Serra, La singularitat,
que tindrà com a comissària
Chus Martínez i de la qual es
presentarà una avançada a la
TateModern. TambéAndorra
tindrà un espai propi en la
gran cita artística de Venècia.
En aquesta ocasió, els escollits
pel comissari Henry Périer
són l’escultor Agustí Roqué
(Barcelona, 1942) i el pintor
Joan Xandri (Andorra la Ve-
lla, 1955).c
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Orquestra i vídeoart s’uneixen en aquesta producció
exclusiva creada amb les obres de l’artista Alexander Polzin.
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El projecte del comissari i crític d’art
català ocuparà el pavelló espanyol


