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A
La finestra de Vermeer 
se’ns mostren dos àmbits: 
el privat i el públic. El pri-

vat no cau en l’exhibicionisme 
i el narcisisme: “l’escriptura 
personal no necessita mirar-se 
el melic en el mirall” –hi tro-
bem consignat. La privadesa 
s’exposa i es projecta a volun-
tat de l’autor, que al capdavall 
n’és l’amo. Però un cop arriba 
al lector, el seu interès rau en 
el fet que aquesta li és útil en la 
mesura que l’experiència íntima 
transcendeix els límits perso-
nals i esdevé apta i aprofitable. 
L’espai públic, l’observat des de 
la finestra cap a l’exterior, hi en-
tra perquè l’autor l’ha mirat, el 
sent, el pensa, el filtra –tria uns 
motius i no uns altres–  i, en dar-
rera instància, perquè vol.

Aquesta mirada, diguem-ne 
analítica i sentimental, li pro-
voca estats diversos que donen 

diferents tons: estupefacció, 
preocupació, admiració, nos-
tàlgia, humor, elegia... Aquests i 
altres ens arriben temperats per 
una actitud vital privilegiada i 
en una llengua precisa, matisa-
da i rica.

L’autor és evident que ha fet 
una feina d’esporga i  els temes 
són, com els tons, variats i di-
versos. Hi apareixen equilibra-
dament, sense excessos i sense 
aclaparar; allò tractat adquireix 
una importància vinculant: ens 
és comú, té rellevància social i 
personal. És, s’ho hagi proposat 
o no, un generador d’opinió i 
un ressort de consciències de 
la mateixa manera que un di-
fusor de les opinions alienes, 
des de l’acord o el dissentiment 
i no s’està de rebatre tòpics i 
prejudicis.

Escriu també des de l’empre-
nyament i des de la mala llet 

raonats. Reparteix certa dosi 
d’estopa que sempre va prece-
dida d’alguna atzagaiada del 
personatge en qüestió que Ro-
vira considera imperdonable i 
que –en qualsevol cas– l’autor 
argumenta. 

Hi apareixen sentències prò-
pies o d’altres, màximes, pre-
guntes retòriques. Es moralitza, 
es pontifica: sobre els polítics, 
l’ensenyament, la universitat, 
el món editorial, les capelletes 
diverses.

Pertanyen a l’àmbit personal 
la quotidianitat, la parella, la fa-
mília, els records íntims i famili-
ars, els amics i coneguts, “perso-
nes que han entrat i sortit de la 
nostra vida”, el que Pere Rovira 
anomena “les conseqüències be-
nèfiques d’envellir”, “els dolors 
físics”,  la vellesa pròpia. Hi ha 
els moments per a la revisió i 
de passar comptes de com s’ha 

gestionat la pròpia vida, els mo-
ments en què s’estira el fil de la 
memòria. 

Parla de la seua feina. Hi lle-
gim poemes propis, textos d’al-
tres, es fan glosses i comentaris 
poètics. Es parla de poetes i es-
criptors admirats, de l’escrip-
tura, del descrèdit dels llibres, 

la lectura i el llenguatge. La 
música i el cinema hi tenen una 
presència determinants. Apa-
reixen reflexions sobre els grans 
temes: la mort, l’amor i l’erotis-
me, la por, la vanitat, la soledat, 
els diners, la guerra, el futbol... 
Les efemèrides apareixen en di-
es assenyalats i amb aquestes 
tornen els records. L’actualitat 
immediata s’exposa i analitza 
críticament. Els canvis estacio-
nals i meteorològics, els apunts 
descriptius i poètics del paisatge 
i la naturalesa són delicats, ten-
dres i colpidors. Bellíssims. Són 
citats i compartits llocs estimats 
i visitats. 

El llibre és un festí per als 
lectors amb una llengua dúctil 
i ben guarnida, capaç de l’apunt 
líric més esborronador, la invec-
tiva més demolidora o la refle-
xió profunda i argumentada que 
a ningú pot deixar indiferent.

CULTURA

Lluís Homar es converteix 
en ‘Terra baixa’ a la Llotja
L’actor interpreta quatre personatges de l’obra de Guimerà

ARTS ESCÈNIQUES TEATRE

Lluís Homar va interpretar tots els personatges de ‘Terra baixa’ ahir a la Llotja de Lleida.

LLeonarD DeLsHams

❘ LLeiDa ❘ L’actor barceloní Lluís 
Homar va omplir ell sol l’es-
cenari de la Llotja ahir amb 
la seua interpretació de Terra 
baixa, el clàssic del dramaturg 
i poeta català Àngel Guimerà.  
Homar es va convertir, com ell 
mateix va dir a SEGRE aquesta 
setmana, no en un personat-
ge sinó en “l’obra” interpre-
tant els quatre protagonistes 
d’aquest drama que Guimerà 
va publicar el 1897 i des d’ales-
hores ha estat una de les peces 
més representades i traduïdes 
del teatre català.

Així doncs, l’intèrpret es 
va caracteritzar com l’ingenu 

pastor Manelic, que baixa de 
la terra alta al fangar de les 
passions humanes més turbu-
lentes per casar-se amb Marta 
i descobrir que és enganyat; 
de Marta, que ha de ser esposa 
de Manelic per dissimular que 
és l’amant de l’amo; de Núria, 
que és amiga de Marta i de 
Manelic i intenta ajudar-los; i 
fins i tot de l’amo, Sebastià. En 
definitiva, de Caputxeta i del 
llop alhora. Tot plegat acom-
panyat amb música de Sílvia 
Pérez Cruz. L’obra, dirigida 
per Pau Miró, va ser estrenada 
la tardor del 2014 i l’any passat 
va valer a l’actor català el seu 

primer premi Max de les arts 
escèniques.

Terra baixa té molt signifi-
cat per a Lluís Homar. I és que 
va ser als 16 anys, després 
d’interpretar el personatge de 
Manelic amb el grup de tea-
tre d’aficionats d’Horta, que 
va decidir ser actor. “Va ser la 
primera obra amb un personat-
ge amb el qual em vaig sentir 
identificat i aquella funció va 
representar el vehicle conduc-
tor amb què vaig passar del tea-
tre aficionat a l’independent en 
una companyia de la qual més 
tard naixeria el Teatre Lliure”, 
va explicar l’intèrpret.

Foto de família de participants i organitzadors, ahir.
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SEGRE TÀRREGA
❘ Tàrrega ❘ El Centre Cultu-
ral i Recreatiu de Pineda de 
Mar va guanyar el 28 Con-
curs de Teatre Amateur de 
Tàrrega, organitzat pel grup 
de teatre BAT, amb l’obra de 
creació pròpia L’home amb 
qui somien les dones quan 
somien amb homes. El grup 
va aconseguir tres guardons: 
millor grup, millor direcció i 
millor actriu principal. El seu 
director, Joan Gallart, va ex-
plicar que era la primera ve-
gada que hi participaven i es 
van mostrar “plens d’orgull, 
satisfacció i felicitat” ja que 
actuaran en la pròxima edi-
ció de FiraTàrrega. Els pre-
mis es van donar ahir en el 
marc d’una lunch party en un 
restaurant de la ciutat, nou 
format més lleuger que tant 
públic com companyies van 
valorar molt positivament. 
Aquest any han participat en 
6 companyies seleccionades 

d’entre 57 propostes. Entre 
els altres guardonats  val a 
destacar el Casal Familiar 
i Recreatiu Els Carlins de 
Manresa que, amb L’art de 
la comèdia, es va emportar 
sis premis: millor actor prin-
cipal, actor de repartiment, 
actriu de repartiment i pre-
sentació escènica. Emfapatir 
de Constantí, amb Divines, 
va rebre 4 guardons i final-
ment Inestable Ceretana de 
Teatre de Puigcerdà també 
es va emportar dos premis.

Pineda de mar guanya  
el Concurs de Teatre 
amateur de Tàrrega

LES CLAUS

Companyies premiades
z el Centre Cultural i recre-
atiu de Pineda de mar, el 
Casal Familiar i recreatiu els 
Carlins de manresa, emfapa-
tir de Constantí i inestable 
van ser les companyies pre-
miades a Tàrrega.
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‘La finestra de Vermeer’, de Pere Rovira 
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