
Entrevista Lluís Homar

El primer record que Lluís Ho-
mar (Barcelona, 1957) té de Cyra-
no en un escenari és amb el nas
de Josep Maria Flotats,  el 1985.
Diu que va devorar el muntatge
tres vegades. El personatge d’Ed-
mond Rostand no li era descone-
gut però, després, no va veure la
versió cinematogràfica de Gérard
Depardieu (1990) ni la intepreta-
ció del 2012 de Pere Arquillué:
«No vaig coincidir a Barcelona
quan la representaven». Homar
és ara el nou Cyrano, en una ver-
sió  dirigida per Pau Miró, filla de
la traducció d’Albert  Arribas i
amarada (escenografia, música,
il·luminació...) de l’esperit con-
temporani amb què s’ha conce-
but una obra que dóna l’estocada
en la lluita en l’interior del perso-
natge.

Diu que tots tenim un nas, és
a dir, una resistència a acceptar
el que som. El nas com a ferida.
Què ha descobert del nas del
Cyrano?

El Cyrano és d’aquells perso-
natges que mereixen una obra
que porti el seu nom. És un per-
sonatge que l’espectador es fa
seu  encara que pugui semblar
que està per sobre del bé i del
mal, que el considerem un su-
perheroi capaç d’enfrontar-se
a cent  homes mentre recita...
però el que ens atrau és la seva
fragilitat. Té un nas molt gran
que no accepta i necessita una
sacsejada molt forta per assu-
mir-ho, per acceptar-se. Em
demanaves el que m’ha apor-
tat i jo et diria que l’important
és saber que és possible ac-
ceptar aquella part de nosal-
tres que ens fereix. Mirar-la de
cara. Jo em quedo amb la convic-
ció que no és fàcil, però que és
possible.

Contra quin nas ha hagut de
lluitar Lluís Homar?

Jo no el tinc tan gros (riu). Sóc
una persona poruga, insegura i
això, en un món on representa
que hem d’estar preparats per
a tot... Encara ara, abans de
sortir a l’escenari penso que
no seré capaç de dir tres fra-
ses, i després em passo dues
hores xerrant.  Tots tenim el
nostre nas.

L’escenografia situa l’acció
en una sala d’armes d’esgrima
esportiva, amb indumentàries
blanques, lluny de la convenció
heroica de capa i espasa. Era la
manera de mostrar la lluita
constant que manté el perso-
natge?

El mestre Lluc Castell, i li dic
mestre encara que només tingui
42 anys, és qui va idear l’espai es-
cènic. Ens va fer aquesta propos-
ta i la veritat és que va completa-
ment d’acord amb l’esperit de
l’obra que li volíem atorgar el Pau
Miró, l’Òscar Valsecchi i jo. Tenim
al cap la idea d’un Cyrano festiu,
amb els versos alexandrins, una
obra de capa i espasa. Però nosal-
tres volíem mostrar les ferides i
les esquerdes de l’ànima huma-
na. I necessitaven un espai sense
distraccions on els actors inten-
ten mostrar aquesta fragilitat i
aquest espai de lluita constant
que és la vida. Sense guarni-
ments.

Per anar a l’essència.
Sí.  Volíem una obra que per-

metés una capbussada sobre el
que li passa a un ésser humà en
lluita amb ell mateix... I el cert és
que cada cop hi ha més Shakes-
peares, per exemple, en espais
mini-

malistes, muntatges al servei de
la paraula i de les emocions.

Aquest és el seu Cyrano?
Sí.  I després de 80 representa-

cions podem dir que que arriba,
que el públic es fa seu el perso-
natge.

Un heroi lleig a qui els espec-
tadors troben bell. Excepte ell.

Sí. L’amor és més important
que la bellesa. Però Cyrano no fa
aquest pas fins a l’últim moment,
que és quan s’exposa. Fa el pas i
pren consciència. El problema és

ell mateix. Habitualment, els ulls
dels altres són molt més benèvols
que els propis. El problema és la
implacabilitat amb què ens jut-
gem nosaltres mateixos.

L’obra enfronta l’espectador
amb les pors del personatge.
Però també vol passar llista
amb les del públic?

Sí, és el que procurem. Si no-
més passa dalt l’escenari... A veu-
re, és una possibilitat, però, hu-
milment, el que busquem és que
arribi al pati de butaques i com-
mogui i remogui l’espectador.  I
per la resposta, això és produeix.

...
És la meva manera d’entendre

el teatre. Que transcendeixi i ens
faci trontrollar una miqueta... des
del plaer, és clar. I Cyrano és una
partitura meravellosa, que recor-
re tot un arc d’emocions, de sen-
timents. 

Això lliga amb la seva aposta
per un teatre popular i del mà-
xim nivell en adaptacions con-
temporànies. Creu que, avui
dia, és un camí poc transitat?

Terra Baixaera una declaració
d’intencions, una feina que bus-
cava l’excel·lència per apropar-la
al gran públic. Hi ha textos i per-
sonatges que formen part del

nostre imaginari encara que
potser no s’hagin llegit: el ‘ser

o no ser’ de Hamlet, ‘he
mort el llop’ de Terra Bai-

xa. Són textos que tenen
un reclam popular.
Però encara hi ha la
creença que treballar
pel ‘gran públic’ vol
dir abaixar el llistó. I
jo no ho crec, no hi

estic d’acord. Recordo
el comentari d’un es-

pectador que va anar a
veure Terra Baixa i em

va dir: ‘és la primera ve-
gada que vaig al tea-

tre i no és una obra
de riure’. El gran

públic pot
veu-

re obres de teatre compromeses,
transcendents i fer-se-les seves.
Pot semblar que s’adrecen a un
públic reduït, però lluitem per-
què no sigui així.

Explica que en una represen-
tació, en el camerino, quan feia
Terra Baixa, se li va ocórrer que
el proper personatge que havia
d’interpretar havia de ser Cyra-
no. Amb qui es voldrà batre,
després?

La veritat? Amb cap de mane-
ra immediata. Ara penso en Lluís
Homar a la vida, un personatge
que no s’acaba mai. Vinc de Ri-
card III, Terra Baixa, Cyrano... he
de pair-ho tot, en el bon sentit, i
trobar un espai per escoltar-me. 

Si Edmond Rostand hagués
escrit un Cyranoen el segle XXI,
li hauria posat un nas com a me-
tàfora de complex?

Jo crec que sí, el nas té un ca-
ràcter simbòlic i dóna molt de

si teatralment. 
Què seria Cyrano, avui?
Avui... El que defineix

Cyrano i el que el continua-
ria definint-lo  seria la dig-
nitat. No li poden prendre.
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«De Cyrano ens atrau la seva la fragilitat»
Actor. Vol fer teatre popular i del màxim nivell i apropar-lo al gran públic. «Terra Baixa» era «una declaració d’intencions.»... que van veure més de
40.000 espectadors.  Ara és el torn de «Cyrano», dirigit per Pau Miró, amb una nova traducció d’Albert Arribas i amb l’equip del clàssic de Guimerà
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Escenarisd’Entrada

Tenim al cap una
obra de capa i

espasa però volíem
mostrar les esquerdes
de l’ànima humana»

Hi ha la creença
que treballar per

al gran públic vol dir
abaixar el llistó. No hi
estic d’acord»

L’OBRA

Cyrano

Lloc: Sala Gran del Teatre Kursaal (Passeig
de Pere III, 35) Dia i hora: dissabte, 21 h; diu-
menge, 18 h Entrades: 25 euros (22€ majors
de 65 anys i carnet El Galliner i 6€ menors de
25 anys). A taquilles, per telèfon (93 872 36
36) i per internet a www.kursaal.cat.  

Amb l’equip de la
gran «Terra Baixa»
Cyrano de Bergeracés una
obra teatral escrita per Ed-
mond Rostand i estrenada el
27 de desembre del 1897. Una
comèdia heroica en cinc ac-
tes i en vers, que en la seva
època va ser l’obra més popu-
lar del teatre francès, basada
en la vida del dramaturg i
poeta fran cès Cyrano de Ber-
gerac. Estrenada al Tempora-
da Alta, torna als escenaris
del teatre català, en una
adaptació de Pau Miró per a 5
actors encapçalats per Lluís
Homar, i amb Joan Anguera,
Aina Sánchez, Àlex Batllori i
Albert Prat. I amb l’equip ar-
tístic deTerra Baixa: Lluc
Castell (escenografia i ves-
tuari), Sílvia Pérez-Cruz (mú-
sica, tres peces); Xavier Al-
bertí i David Bofarull (il·lumi-
nació), Damien Bazin (so) i
Òscar Valsecchi (ajudant de
direcció i moviment).

Lluís Homar es posa en la pell i penetra en l’ànima del personatge d’Edmond Rostand en dues funcions al teatre Kursaal

Lluís Homar
caracteritzat com a
Cyrano. 
DAVID RUANO


