
S’ha de ser un bon actor per fer que 
el rostre adopti l’expressió de ferotgia 
d’un llop enfurismat. Lluís Homar la fa, 
aquesta expressió, una cara desencai-
xada en el moment de proferir un bram 
salvatge, l’home-fera a punt de passar a 
l’atac. La imatge, esplèndida, convertida 
en el cartell anunciador de Terra baixa, 
és necessàriament equívoca ja que Llu-
ís Homar, que vol ser “tot el drama” de 
Guimerà, fa els papers dels tres perso-
natges principals de l’obra –el Manelic, 
la Marta i el Sebastià– més el de la Nu-
ri, la innocència personificada, però no 
ha de voler pas fer una imitació del llop, 
símbol del mal que el pastor de la terra 
alta destruirà en l’última escena. De 
manera que la feredat que s’atribueix 
l’actor a l’hora de publicitar l’espectacle 
és, senzillament, la legítima llicència en 
recordar que el Manelic serà “més llop” 
que el Sebastià, tot i que el pastor va 
matar-lo a ganivetades.

L’escena de la batussa sanguinària 
no surt en l’espectacle unipersonal 
d’Homar, però en el darrer instant, els 
llums que han dissenyat Xavier Albertí 
i David Bofarull aconsegueixen crear 
damunt la figura de Manelic un joc so-

fisticat d’ombres i clarors veritablement 
paorós. Són pocs segons, només, que 
ens permeten de veure la versió més 
primitiva i bestial del personage, el 
qual tot seguit es mostra assossegat 
i un pèl somrient mentre diu: “He mort 
el llop”. Ho diu tres vegades, com en 
l’original de Guimerà, però en un to 
reposat i serè, ben lluny del crit triomfal 
de la gran majoria de Manelics que han 
habitat el teatre català.

Semblaria que un sol actor hauria 
de mostrar-se de tant en tant un xic 
estrident, per fer-se notar. No és així, 
però. Molt ben dirigit per Pau Miró, amb 
qui ha compartit l’adaptació del clàssic, 
Homar s’expressa quasi sempre amb 
una sobrietat i claredat admirables, 
sobretot, quan els quatre personatges 
esmentats s’adrecen al públic per expli-
car un fragment de la història. Aquesta, 

com és sabut, avança precipitadament 
a partir del casament de Manelic amb 
la Marta i de la descoberta que fa l’in-
genu habitant de les muntanyes, de la 
maquinació vil i obscena del Sebastià, 
“l’amo de tot”, el qual pretén conti-
nuar allitant-se amb la dona, un cop 
casada. 

En l’adaptació, Miró i Homar l’han en-
certada plenament respectant la inter-
venció primera de la Nuri, la nena que, 
amb el seu candor entendridor, descriu, 
entre d’altres coses, la conversa entre 
el Sebastià i la Marta, oïda d’amagat, 
on l’home deia a la dona: “Jo, encara 
que tu et casessis, i encara que jo em 
casés, sempre seré teu”. La notícia que 
subministra la Nuri/Homar amb tota 
claredat ha de permetre que qualsevol 
que mai hagi tingut cap coneixement 
de Terra baixa pugui entendre de dalt 
a baix la naturalesa i les incidències 
del drama, tot i que Lluís Homar només 
interpreti quatre personatges, mentre 
que Àngel Guimerà en va preveure una 
dotzena, a més dels subalterns.

Aquest espectacle d’un sol intèrpret, 
un vell capteniment del gran actor, 
és una lliçó teatral plena d’emotivi-
tat, resolta amb especial devoció. Una 
mena de ritual on el seu protagonista 
ret homenatge a alguns recordats col-
laboradors en d’altres “terres baixes” 
que ell també havia interpretat i que ja 
han mort. A la nit de l’estrena, el triom-
fador de la vetllada va haver d’aturar 
uns aplaudiments que no minvaven per 
anomenar els companys desapareguts, 
amb la qual cosa es tancava un ceri-
monial dramàtic que fins estava i està 
presidit per un il·lustre patró laic.

En efecte, segons m’informà l’Àlex 
Gorina, savi cinèfil –com saben bé tots 
els lectors–, i bon aficionat al teatre, 
una petita escultura que des d’una 
peanya de l’escenari presidia el treball 
singular de Lluís Homar, era una repre-
sentació del mític Enric Borràs, un Ma-
nelic enlairat a la categoria de llegenda. 
Impossible d’identificar des de platea 
per les seves reduïdes dimensions, 
l’escultura és si fa no fa una imatge 
venerada pels historiadors, instal·lada 
justament per a l’ocasió al Teatre Bor-
ràs on, probablement, Homar deixarà 
escrita una altra pàgina honorable per 
a la història del teatre català.
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Lluís Homar, en Terra baixa.
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L’entranyable 
ritual de 
Lluís Homar
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