
El teatre Kursaal de Manresa
oferirà a la tardor dues funcions del
treball que fa uns quants dies va
atorgar a Lluís Homar (Barcelona,
1957) el Premi Max, que el distin-
geix com a millor actor de l’esce-
na estatal del darrer any. La parti-
cular versió de Terra baixa de l’ac-
tor català és un dels quatre títols del
Toc de Teatre del darrer tram del
2015, un repertori que farà pujar a
l’escenari de la Sala Gran dues
actrius bagenques, la surienca
Beth Rodergas, amb l’esbojarrada
comèdia Pels pèls, i la manresana
Alícia Puertas, intèrpret d’una de
les revelacions de la temporada,
Tortugues o la desacceleració de les
partícules.

El clàssic de Guimerà en un sol
actor és el repte escènic que afron-
ta Homar en un muntatge dirigit
per Pau Miró, que ha merescut l’e-
logi de la crítica i del públic. Terra
baixa és un títol cabdal de la seva
trajectòria, que va representar als

16 anys i, també, al 1990, en l’a-
clamada versió de Puigserver.

Pels pèls parteix d’un supòsit ar-
gumental ben singular: s’ha comès
un assassinat en un lloc tan in-
sospitat com una perruqueria.
Abel Folk dirigeix un nou muntatge
d’aquesta carismàtica peça de Paul
Pörtner, on hi ha la Beth al costat
d’actors com Mercè Comas i Àlex
Casanovas. Tortugues o la desac-
celeració de les partícules, amb
Puertas a l’elenc, ha triomfat a la
petita sala Flyhard de Barcelona

amb les relacions de parella en el
punt de mira. Els veïns de dalt és el
debut teatral del cineasta Cesc
Gay, amb Pere Arquillué, Nora
Navas, Àgata Roca i Jordi Rico en
el quartet protagonista d’una co-
mèdia que fica el nas en la quoti-
dianitat. 
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CULTURES

LA NOSTRA MORT DE CADA DIA
Direcció: Marta Gil. Autoria: Manuel

de Pedrolo. Intèrprets: Alba Ribas, Bruna
Cusí, Anna Sabaté, Montse Sagués, Tere-
sa Urroz, Marc García Coté i Víctor Pi. Tea-
tre Nacional de Catalunya (Sala Ta-
llers). Plaça de les Arts, 1. Barcelona.
Avui, a les 20 h; diumenge, a les 18 h.
Entrades: de 6 a 12 euros. www.tnc.cat.

l paper de la paret fa ve-
nir picor només de mirar.
Els adults vesteixen amb

una desídia domèstica grotesca.
Els personatges ubiquen els ele-
ments escenogràfics amb uns mo-

viments de titelles en l’estat cata-
tònic d’una colla de zombis des-
dentegats. La grisor i la rutina d’a-
questa pintura desanima, afeixu-
ga. Quines rovellades existències
vesteixen amb aquest pudent alè?
Preguntem-nos, doncs, quin era el
color de la vida quan Pedrolo va
publicar el text de La nostra mort
de cada dia el 1956. I llegim aques-
ta frase que va sortir de la seva bo-
ca: «per què us penseu que vaig es-
collir aquesta forma teatral tan
abstracte, si no per poder passar les
defenses amb què es protegeix el
sistema?».

El TNC porta a escena aquest
cap de setmana la segona de les
propostes del cicle L’origen de l’o-
blit, amb el qual es donen a conèi-
xer al públic tres obres del teatre
català del primer franquisme. Des-
prés de Mots de ritual per a Electra,
de Josep Palau i Fabre, i abans de

No obstant això, hi va haver un mo-
ment en què tot va ser possible (3 i
4 de juny), i sota la direcció de Mar-
ta Gil, el muntatge planteja una tro-
bada insòlita entre la família pro-
tagonista i un inesperat personat-
ge que es presenta com a M, de
Mort. Un hoste incòmode, certa-
ment, que entra a la casa sense ser-
hi convidat per endur-se una filla.

Pedrolo era un atent observador
dels corrents teatrals de l’Europa
del moment, i sabia que allò que
el cos li demanava hauria topat in-
exorablement amb la intransi-
gència franquista. Per fugir del
conflicte innecessari, va dibuixar
sota una capa d’humor absurd
un grapat de diàlegs enverinats en-
tre una família tan convencional
com tantes de l’època, tòpica i pe-
titburgesa, i el gran tabú de la ci-
vilització occidental. Si el matri-
moni que intenta salvar la jove
se’ns presenta carregat de totes les
menudeses de l’escalafó social
que ocupa, la Mort és un jove ben
plantat i seductor. El neguit queda
així instal·lat en la memòria d’un
espectador que, des de l’avui, pot
imaginar l’estupefacció que deu-
ria provocar el visionat de l’obra fa
més de mig segle. Un públic que,
fàcilment, podia reconèixer-hi el
país, un viu que moria cada dia.
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PEDROLO DISPARA AL
COR D’UNS TEMPS GRISOS

El Teatre Nacional de Catalunya proposa fins diumenge 
«La nostra mort de cada dia», segona cita d’un cicle que
posa d’actualitat el teatre català del primer franquisme
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TEATRE CRÍTICA

Lluís Homar porta
la seva premiada
«Terra baixa»
al Toc del Kursaal

L’actor va guanyar el Max per una obra que
passarà per Manresa a la tardor, com els títols
en cartell de Beth Rodergas i Alícia Puertas



Lluís Homar interpreta tots els papers de «Terra baixa» en un muntatge que es veurà a Manresa

DAVID RUANO

Els veïns de dalt. COMÈDIA
26 i 27 de setembre
Terra baixa. DRAMA
30 d’octubre i 1 de novembre
Pels pèls. COMÈDIA
21 i 22 de novembre
Tortugues i ... COMÈDIA
12 i 13 de desembre

LES QUATRE OBRES

Venda a partir del 5 de setembre
Els abonaments (70 euros) del
Toc es posaran a la venda el

dissabte 5 de setembre (10 h), i les
entrades individuals (25 euros, ex-
cepte Els veïns de dalt, que en valdrà
28) el dia 8 (18 h) del mateix mes.



LES ENTRADES

Beth Rodergas

DAVID RUANO

Alícia Puertas (a la dreta)

FLYHARD      


