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Dissabte 27 d'abril de 2019

Teatre

"Terra baixa i Lluís Homar"

Temporada Alta i Lluís Homar

“Un clàssic català per a una sola veu”.

Terra baixa ha estat una referència per a Lluís Homar tota la vida. Després de fer
l’obra de Guimerà als 16 anys, va decidir ser actor, i un moment molt recordat de la
seva trajectòria l’hem de situar el 1990, com a protagonista de la mítica posada en
escena de Fabià Puigserver. Ara Homar assumeix els papers de l’obra sol a
l’escenari: ja no tan sols l’ingenu Manelic, que baixa de la terra alta al fangar de les
passions humanes més turbulentes, sinó també la Marta i fins i tot l’amo Sebastià, és
a dir, la Caputxeta i el Llop alhora. Pau Miró concentra en un actor la universalitat
del clàssic català.

Els Premis Max d’Arts Escèniques organitzats per la Fundació SGAE han reconegut
el gran treball interpretatiu de Lluís Homar en aquest muntatge concendint-li el
Premi Max al millor actor principal. Un treball que ha estat aplaudit per crítica i
públic.

Autor

Àngel Guimerà

Adaptació

Pau Miró

Lluís Homar

Idea original i intèrpret

Lluís Homar

Direcció

Pau Miró

Ajudant de direcció

Oscar Valsecchi

Composició musical i veu

file:///


Sílvia Pérez Cruz

Assessor de dramatúrgia

Xavier Albertí

Durada aprox.

90 min

CRÍTIQUES

“Diràs, al cap dels anys: Jo vaig veure Lluís Homar fent aquella Terra baixa.”

Josep Maria Fonalleras (El Periódico)

“La versió unipersonal de Terra baixa que Lluís Homar representa està destinada a
perdurar en la memòria teatral.”

Màrius Serra (La Vanguardia)

Compra d’entrades i abonaments:

Horari | 20:30

Preu | 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada a través
www.auditoricastellar.cat. 10 €/entrada a partir de 10 entrades.

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Sant Jordi 2019 i temporada de teatre i música gener-maig 2019

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n
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