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Lluís Homar ho acaba de dir ar-
ran del retorn d’aquesta magní-
fica proposta. Tan satisfet l’ha
deixat el seu ‘experiment’ uni-
personal i minimalista creat a
partir del més popular clàssic del
teatre català de tots els temps
(‘Terra Baixa’), que li han agafat
ganes de repetir l’experiència
amb altres grans textos escè-
nics, ganes d’apropar-s’hi amb
el mateix afany de buidar-los
d’accessoris per descobrir la se-
va essència i oferir, a canvi, un
molt íntim exercici interpretatiu.
Doncs benvinguts siguin els fu-

turs experiments, si assoleixen
el grau d’originalitat i intensi-
tat assolit per l’espectacle que
ara torna a la cartellera després
d’haver-se convertit en un dels
grans esdeveniments de la tem-
porada passada i –diguem-ho
clarament– després d’haver
vençut, fins i tot, les resistènci-
es d’aquella part del públic a la
qual feia certa mandra retro-
bar-se amb el Manelic i la resta
de personatges imaginats per
Guimerà, donant per fet que ja
ho sabien tot sobre ells i que ja
havien vist suficients muntatges
de l’obra al llarg dels anys.
Però aquesta part del públic

que creia haver-ho vist ja tot
sobre en Manelic, la Marta,
l’amo Sebastià i la Nuri va tenir
una bona sorpresa quan es va

trobar a l’escenari un prodigiós
Lluís Homar assumint la perso-
nalitat dels quatre personatges
bàsics del text, dins una molt
acurada dramatúrgia signa-
da per Pau Miró que sintetitza
el drama reduint-lo a aquest
quartet i resumint tota l’acció
en poc més de 60 minuts.

A resguard dels llops
Com deia quan l’espectacle es
va estrenar, en aquesta ver-

sió de l’obra de Guimerà no és
solament el Manelic qui mata
el llop (i si algú no sap de quin
llop parlo, millor per a ell, tot
i que es fa difícil de creure que
encara quedin per les terres
baixes o altes de Catalunya
espectadors que desconeguin
l’argument de la tan popular
obra), sinó que també ho fan
els mateixos Homar i Miró.
En el seu cas, el llop a què

s’enfrontaven podia tenir dos

rostres. D’una banda, hi havia el
llop de la versió canònica, d’un
cert regust folklòric i un cert ta-
rannà de teatre antropològic. I a
l’altra banda, sotjava el llop de
la versió del tot descontextua-
litzada i modernitzada, un canvi
per al qual potser el Manelic no
està prou preparat. Arrencar-lo,
així com així, de les seves més
genuïnes arrels pot resultar ar-
rauxat en excés.
Miró i Homar prenen un camí

tan allunyat del vassallatge a
l’academicisme com de la visió
radical que pot deixar, segons
com, una mica descol·locats
tant els personatges com els es-
pectadors que els contemplen.
I situen la seva proposta en un
espai gens naturalista en què
conviuen les fulles seques, que
fan referència a la presència de
la natura, i els cortinatges es-
cenogràfics, que semblen fer
patent la teatralitat del drama i
l’entramat fictici amb què se’ns
presenta. Un espai sens dub-
te del tot adient per assistir al
molt notable exercici interpre-
tatiu d’un Homar que, intel·li-
gentment dirigit per Miró, evita
la temptació de marcar el canvi
de personatge amb canvis for-
çats de veu o de vestuari. No
calen: Homar sap perfectament
com diferenciar amb subtilesa
els quatre personatges als quals
dóna vida, gairebé com qui s’ha
ficat en el seu paisatge mental.
Teatre Borràs

va acabar enamorant-se de la
seva protagonista, la cantant
Giuseppina Strepponi.

L’ombra de l’holocaust
Si les localitzacions en què té
lloc l’òpera (el gran temple de
Jerusalem, el palau reial de
Babilònia, els seus mítics jar-
dins penjats…) han despertat
la vostra imaginació, val més
que toqueu de peus a terra,
perquè no les trobareu pas al
muntatge de l’obra que ens
presentaDaniele Abbado. Un
director que, per cert, ha vis-
cut entre òperes des de la seva
infància, si tenim en compte
que és el fill del gran director
d’orquestraClaudio Abba-
do. Al seu espectacle, l’antiga
Babilònia que evoca un regne
esplendorós ha sigut substi-
tuïda per un espai desèrtic
que podria trobar-se a l’Eu-
ropa central dels anys trenta
i quaranta del segle passat, i
que sembla més aviat evocar
la proximitat dels camps de
concentració i extermini. Un
lloc que Abbado defineix com
un no-lloc, perquè aquest po-
ble arrencat de les seves ar-
rels no hi pot fer altra cosa
que “cercar la identitat i la
memòria”. En aquest desert,
en el qual fins i tot el mateix
rei Nabucco ha de reescriure
la seva pròpia història després
de la traïció d’una filla massa
ambiciosa, les omnipresents
imatges videogràfiques ser-
veixen precisament com un
recurs al servei de la memòria.

Un prodigiós Lluís Homar al Teatre Borràs, amb ‘Terra Baixa’. FOTO: DAVID RUANO
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