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ESPECTACLES

Tot un «Terra baixa» per a Lluís Homar
Un Teatre Principal ple fins dalt acull el clàssic català dirigit per Pau Miró

CMVID RUANO

Lluís Homar es transforma en els quatre protagonices del clàssic d'Àngel Guimerà

Ahir quedaven només 
quatre entrades 
aïllades a platea (els 
dos pisos plens) per 
veure avui dissabte al 
Principal Lluïs Homar 
intepretant ell sol 
els protagonistes de 
Terra baixa, el clàssic 
d'Àngel Guimerà.

CARLES GASCÓN

No és estrany que el Teatre 
Principal exhaureixi localitats 
amb aquest repte majúscul 
d’un dels millors actors cata
lans amb el gran clàssic del 
nostre teatre, o com a mínim 
l’obra més representada i tra
duïda.

El drama de Guimerà, màxim 
exponent de la Renaixença i 
autor de títols com Mar i cel. 
Maria Rosa o La filla del mar. 
és també una obra que ha 
marcat molt la vida de Lluís 
Homar, com bé s'ha dit. En el 
paper de Manelic va descobrir, 
als 16 anys (al teatre d'afici
onats d'Horta), que es volia 
dedicar a la interpretació, i

després (1990) va tomar a 
encarnar l'ingenu pastor en 
el cèlebre muntatge de Fabià 
Puigserver al Teatre Lliure.

Ara assumeix els quatre pro
tagonistes (l'amo Sebastià, la 
Marta, la nena Nuri i el Mane
lic altre cop, és clar) ell sol a

l'escenari, dirigit per Pau Miró. 
Després de la gran rebuda a 
l'estrena al Temporada Alta, va 
repetir l'èxit en cartell al Bor
ràs barceloní.

No és un exercici de vanitat, 
es desmarca d'entrada Homar, 
sinó més aviat una necessitat

i el moment perfecte de forma 
per encarar la. L'actor va veure 
fa uns 35 anys Michael Pen- 
nington fent de Hamlet a l'AI- 
dwych Theatre de Londres per 
a 1.200 persones. Va veure 
■un actor mostrant-se com a 
ésser humà» i això es proposa

fer ell amb Terra baixa.
Per la seva banda, el director 

Pau Miró justifica així l'aposta 
per transformar el text en una 
sola veu: «Aquesta solitud 
dalt de l’escenari ens permet 
mostrar amb més claredat la 
complexitat que hi ha en cada 
persona. I focalitzar la lluita 
interna que es produeix en 
cadascú de nosaltres. No som 
fets d’una sola peça, triem el 
camí que triem».

Sense tergiversar

El muntatge respecta total
ment l'argument -tot i que 
obiva les trames 'perifèri
ques'- i es centra en el trian
gle Sebastià-Manelic-Marta, 
l'essència de l'obra. Els per
sonatges no es tergiversen en 
cap moment, defensa Miró. En 
la transformació -el treball ha 
consistit en deixar que la veu 
de cada personatge el modifi
qui i el commogui a mida que 
la història avança- afegeix el 
director- La manera de fer-ho 
parteix de la veritat en el ter
reny de la interpretació i de 
la simplicitat en la posada en 
escena».

i en els matissos apropen la 
història de 1896 al present ■

Cañizares estrena su concierto para 
guitarra y orquesta «Al-Andalus»
En el Auditorio Nacional, en recuerdo a Paco de Lucia

C. GASCÓN

-Dedicado a la memoria de 
Paco de Lucía, con todo mi 
cariño», escribe Juan Manuel 
Cañizares. El guitarrista de 
Sabadell, que colaboró diez 
años con el desaparecido 
maestro del flamenco -ade
más de tocar con Enrique 
Morente, Camarón de la Isla, 
Serrat, Alejandro Sanz...-, 
estrena Al-Andalus, concierto 
para guitarra flamenca y 
orquesta del que firma los 
arregios Joan Albert Amargós.

Ayer viernes era la primera 
de las tres citas (las otras son 
el sábado y el domingo) en el 
Auditorio Nacional de Música 
de Madrid, con la Orquesta y 
Coro Nacionales de España, 
que le encargaron la pieza.

A la batuta está Josep Pons, 
con un programa que abre la 
breve Pavane de Gabriel Fauré, 
originalmente escrita para

piano -aunque es muy habi
tual presentarla en su versión 
orquestal- y, por último, la Car
men Suite de Rodion Shche- 
drin. Descrita como «una revi
sión iconoclasta, pero muy 
entretenida, de la ópera de 
Bizet», la creación del compo
sitor ruso parte de una serie

de melodías de Carmen para 
revestirlas con nuevos colores 
instrumentales y percusión.

Un ambicioso programa, en 
definitiva, a la altura de Cañi
zares, Premio Nacional de Gui
tarra y Premio de la Música 
2008 al Mejor Intérprete de 
Música Clásica ■

LL FRANCO

El cor sabadellenc de cambra Lieder Cámera

El Lieder Cámera a 
L’Auditori de Barcelona

REDACCIÓ

El cor sabadellenc de cam
bra Lieder Cámera participa 
aquest cap de setmana del 
darrer programa de la tem
porada simfònica de l'OBC a 
L’Auditori de Barcelona (dis
sabte a les 19h i diumenge 
a les llh).

Ho fa col·laborant amb 
tres corals més en una obra 
molt poc convencional que 
barreja l'espiritualitat dels 
textos litúrgics amb la tea

tralitat pròpia dels musicals 
nord-americans com és la 
Missa del director, composi
tor, pianista i pedagog Leo- 
nard Bemstein (1918-1990), 
més conegut per West Side 
Story.

Cal recordar que aquest 
2016 el Lieder Càmera ha 
participat en altres progra
mes de l'orquestra barce
lonina com la Novena de 
Beethoven a finals de gener 
i la Simfonia núm. 13 de Xos- 
takóvltx al març ■


