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Entre el 23 de novembre i el 30 de 

desembre del 1990, la companyia del 

Teatre Lliure va representar Terra 

baixa. Esdevingut el testament 

escènic de Fabià Puigserver, fundador 

d’aquest teatre (1938-1991), aquest 

espectacle consagrava el clàssic en el 

context de modernització olímpica del 

país. 

30 anys més tard, Roger Bernat no fa 

una nova versió de Terra baixa, sinó 

que torna a fer aquell muntatge. En 

aquella ocasió eren Lluís Homar, 

Emma Vilarasau o Mercè Aránega els 

encarregats d’encarnar els 

personatges. Avui, en canvi, són Enric 

Auquer, Aina Clotet i fins a 78 

intèrprets –6 de diferents per cada 

representació– que posen a prova les 

tecnologies de la memòria per 

reconstruir un emblema. 

Roger Bernat aprofita l'ocasió per 

retre homenatge a Fabià Puigserver. 
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Sinopsi 
 
El protagonista, en Manelic, un home senzill i primitiu, és cridat per casar-se 

amb la Marta, una noia de la terra baixa que fins aleshores havia estat obligada 

a mantenir relacions íntimes amb el seu amo, en Sebastià, el qual pretén 

continuar-les més enllà del que per a ell és un matrimoni de conveniència. La 

Marta, envilida per la relació forçada amb en Sebastià, troba en l’amor d’en 

Manelic la força per esdevenir lliure i trencar la dependència que la subjectava 

a en Sebastià. Aquest enfrontament de la dona amb l’autoritat de l’amo, en un 

món que encara es regeix per les relacions de poder, desencadena un drama. 

En el rerefons de l’obra es percep l’ambient de la societat rural a la Catalunya 

de l’època, on els camperols havien de suportar una feixuga dependència dels 

amos de les terres. Contra aquesta situació, Guimerà crea el mite de la Terra 

Alta, un món incontaminat, on no existeix el mal i d’on surt l’heroi que s’oposa a 

la corrupció de la terra baixa i venç el mal.  

 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/terra-baixa-21-22 

 

MAKING OF 

https://youtu.be/66R8f4odQ44   

https://www.teatrelliure.com/ca/terra-baixa-21-22
https://youtu.be/66R8f4odQ44


 
 

5 
 

 
En paraules del director 
 
 
POTSER SOC EL MENYS INDICAT 

A part de l'homenatge, per què refer avui el muntatge de Puigserver. 

 

 

És cert que la meva manera de fer teatre poc té a veure amb les maneres 

de Fabià Puigserver. Però seria simplificar massa resumir la història del 

teatre a una concatenació d'antagonismes i venjances. Em sembla més just 

parlar d' “homenatges encoberts”, “traïcions productives”, “furts 

inconfessables” o “afinitats psicòtiques”. Encara que la Terra baixa de 

Puigserver-Homar-Vilarasau no sigui la que jo faria, no deixa de fascinar-me 

per unes raons que crec convenient apuntar aquí, per si de cas poden 

prevenir malentesos. 

 

En primer lloc, Terra baixa m'interessa pel que significava fer l'any 1990 una 

versió aparentment tan aliena a les modes teatrals de l'època. Que Fabià 

donés un gir antimodern al final de la seva carrera, i ho fes precisament al 

Festival de Tardor i preolímpic de Barcelona, no deixava de ser una botifarra 

al Cobi i a la venda per catàleg de la ciutat. Fabià reivindicava una teatralitat 

menystinguda per una modernitat disposada a resoldre tots els problemes a 

base de desmemòria. 

 

Però, tot i que les formes del muntatge tinguessin arrels premodernes, el 

conflicte entre diners i amor (on l'amor triomfa únicament al preu de 

poetitzar els diners –com Manelic oferint a Marta el tresor dels quatre duros 

guardats en un mocador), termina sent una al·legoria involuntària de la molt 

contemporània maniobra que va permetre a aquest país capbussar-se en 

una era d'impostures rendibles ben agafat a les garanties de puresa de la 

seva passió pel camp i el Pirineu. Per dir-ho amb les paraules de Roberto 

Fratini, dramaturg de l'espectacle, amb aquest matrimoni de pega amb la 

ruralitat, amb aquesta impostura sentimental, Puigserver anuncia el que 

serà el síndrome geopoètic d'un país mentider.  

 

També em connecta amb el muntatge que l'adaptació arcaïtzant del català 

que van proposar els actors després d'una visita al Pirineu apropi la parla a 

una teatralitat emancipada. El text deixa de ser un vehicle per convertir-se 

en una musicalitat des de la que emergeix l'emoció del melodrama. Aquesta 

autonomia de les emocions, que ja no estan al servei d'una narració, fa que 

el muntatge pugui semblar ara risible però alhora fa que sigui fascinant. 

 

El treball dels intèrprets també és extraordinari. Quan Lluís Homar interpreta 

a Manelic no només es mesura a Guimerà, sinó que ho fa amb Enric Borràs, 

l'actor que va entregar l'última gran prestació del personatge principal de 

l'obra. Lluís Homar i Enric Borràs són actors de tradicions contraposades, 

són paradigma de dues maneres d'interpretar i, tanmateix, els dos són 

capaços d'entregar versions de Manelic icòniques. Ningú no pot fer avui 

Terra baixa sense mesurar-se a Homar o a Emma Vilarasau i, per persona 

interposada, a Borràs i a l'estil interpretatiu de finals del XIX. En la versió 

que estem preparant, enfrontem al públic a les dues prestacions.  
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Per últim, està l'homenatge a Fabià. Potser sigui aquesta qüestió la que 

menys “em connecta” amb el muntatge. No vaig conèixer personalment a 

Fabià, no vaig veure la majoria dels seus muntatges, no formo part del 

Patronat del Lliure, no vaig ser convidat pel Lliure a realitzar aquest projecte, 

no vaig representar Terra baixa a l'escola i, sent fill de mare belga, vaig 

parlar català bastant tard. En aquest sentit potser jo sigui la persona menys 

indicada per realitzar un homenatge al fundador del Teatre Lliure. Soc un 

perfecte estranger que s'apropa a un espectacle del que no pot reclamar la 

propietat per cap motiu. I, tanmateix, potser sigui aquesta la raó per la que 

he fet aquest muntatge. 

 

 

Roger Bernat 
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ENTREVISTA 

Parlant amb Roger Bernat 

 

 

Com neix el projecte? 

El projecte neix de la filmació de Terra baixa 

que va fer Josep Montanyès al 1990. Quan 

poses en escena un text, has d’imaginar què 

significa allò que es diu, com s’han de moure els 

personatges, quina escenografia construir. Aquí 

tot això ja ha estat decidit pel Fabià Puigserver i 

ens permet fer una feina de calc, com aquells 

aprenents de pintors que van al Prado a 

reproduir la feina dels grans mestres del barroc. 

I és enfrontant-nos a les nostres limitacions 

com, en lloc d’entregar una versió més de Terra 

baixa, n’entreguem una de menys.  

 

Per què recuperar un clàssic com Terra baixa 

d’Àngel Guimerà? 

No m’interessa tant el clàssic de Guimerà com 

el lloc que ocupa en la nostra memòria. Terra 

baixa és el típic text que tothom coneix però 

ningú no ha llegit. I el Fabià el posa en escena 

per convertir-lo en una icona, en un objecte que, 

tot i que no entenem, esdevé part de la nostra 

identitat. La identitat està feta d’estranys 

artefactes. 

 

Què vol aportar la teva proposa de diferent?  

Res 

 

El teu muntatge pren com a punt de partida la 

producció de Fabià Puigserver de 1990. Com 

és el procés de creació i documentació? 

Tota la feina de documentació s’enfronta a un 

obstacle: han passat 32 anys, en Fabià 

Puigserver ja no hi és i la feina de mesos 

d’assajos ha desaparegut. No queden quaderns 

de direcció, filmacions dels assajos, i la 

memòria dels actors no ens permet reconstruir 

els detalls d’aquell procés. Aquesta limitació ens 

enfronta a la tasca de reconstruir un muntatge 

des de la seva superfície. Només tenim les 

imatges i el so editats pel Josep Montanyès del 

muntatge, ens falta tota la resta. Aquesta 

limitació ens aboca a donar una versió zombi de 

Terra baixa, amb tot el que això té de descarnat, 

essencial i, per què no dir-ho, terrorífic. 

 

També cites fonts com el Terra baixa de finals 

del S.XIX que s’exhibia als ateneus 

barcelonins o la cineasta emblema del 

nazisme Leni Riefenstah. Com hi són presents 

en la teva proposta? 

Terra baixa ha estat un text que, 

immediatament després de l’estrena, va 

circular per innombrables circuits: de 

Hollywood als ateneus anarquistes, de les 

poètiques feixistes a les companyies de teatre 

d’aficionats. Això ens demostra com n’està 

d’arrelat, el romanticisme, en la nostra cultura. 

Som una cultura fascinada pels mites del “bon 

salvatge”, de l’home lliure i de la puresa 

primigènia. I el muntatge del Fabià que 

reconstruïm n’és una demostració.  

 

L’espectacle compta amb més d’una 

setantena d’intèrprets... com és? 

Com que no hem estat capaços d’esbrinar com 

assajava en Fabià, hem decidit senzillament no 

assajar. A cada funció convidem 6 intèrprets 

perquè reconstrueixin la peça sense haver 

passat pel procés de lectures del text i 

construcció del personatge. Això és una 

dificultat afegida per als actors i actrius, però 

ens permet no haver d’inventar, no afegir res al 

muntatge. 

 

Useu la tècnica del verbatim, molt pròpia del 

teatre documental. Quin ús en feu? 

L’esperit de la peça és reproduir l’espectacle de 

Fabià Puigserver, el verbatim només n’és 

l’ornament. 

 

Quin paper hi juga el públic, en l’obra? 

En aquest muntatge, al públic li toca fer de 

públic. 
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BIOGRAFIA 

Roger Bernat 

director 
 
Roger Bernat crea espectacles en els quals el públic dona forma a l’obra. Els 

seus projectes han estat representats a la Documenta de Kassel i en les 

biennals de Venècia i Sao Paulo. Entre el premis que ha rebut, destaca el 

Premi Sebastià Gasch 2017.  

 

Alguns dels seus espectacles són Domini Públic (Teatre Lliure, Barcelona, 

2008), La consagración de la primavera (Teatro Milagro, Mèxic, 2010), Please 

Continue: Hamlet (Théâtre du Grütli, Ginebra, 2011), Pendiente de voto (Centro 

Dramático Nacional, Madrid, 2012), Desplazamiento del Palacio de La Moneda 

(STML, Santiago de Chile, 2014), Numax-Fagor-plus (KunstenFestivalDesArts, 

Brussel·les, 2014), We need to talk (Temporada Alta, Girona, 2015), No se 

registran conversaciones de interés (MUCEM, Marsella, 2016-17), The place of 

the Thing (Documenta 14, Atenas-Kassel, 2017), Flam (Festival Grec 2019), 

ENA (Teatre Lliure, 2020) o Pim pam (34 Bienal de Sao Paulo, 2021). 

 

També ha estat fundador de la companyia General Elèctrica (1998-2001), de 

l’Associació d’Artistes Escènics (2006-2008) i entre 2015 i 2020 va ser patró del 

centre de producció i investigació en arts visuals Hangar.   
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Fitxa artística 
 

INTÈRPRETS 

Chantal Aimée 

Marta Aguilar 

Nao Albet 

Alba Aloy 

Mercè Arànega 

Pere Arquillué 

Hodei Arrastoa 

Enric Auquer 

Quim Àvila 

Guillem Balart 

Susanna Barranco 

Javier Beltrán 

Dolo Beltrán 

Clàudia Benito 

Paula Blanco 

Marcel Borràs 

Marta Borràs Eroles 

Dèlia Brufau 

Alba Brunet 

Marc Cartanyà 

Aina Clotet 

Carlos Cuevas 

Bruna Cusí 

Tilda Espluga 

Raquel Ferri Moscardó 

Xantal Gabarró 

Francesc Garrido 

Berta Graells 

Margalida Grimalt 

Paula Jornet 

Marc Joy 

Josep Julien 

Mireia Lorente-Picó 

Núria Lloansi 

Toni Mas 

Paula Malla 

Marc Martínez 

David Méndez 

Bàrbara Mestanza 

Iván Morales 

Tamara Ndong 

Eva Ortega 

Anna Pérez Moya 

Víctor Pi 

Oriol Pla 

Alba Pujol 

Alba Ribas 

María Ribera 

Santi Ricart 

Xavier Ripoll 

Maria Antònia Salas 

David Selvas 

Yolanda Sey 

Martina Vilarasau 

Pau Vinyals 

Jaume Viñas 

Resta de repartiment en curs 

 

DRAMATURGIA 

Roberto Fratini  

 

IL·LUMINACIÓ 

Anna Rovira 

 

SO  

Joan Solé 

 

AUDIOVISUAL 

Enrique Baró Ubasch i Maire Klara González 

 

AJUDANT DE DIRECCIÓ 

Pedro Granero i Estela Santos 

 

AJUDANT DE SO 

Pau Matas 

 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Helena Febrés Fraylich 

 

ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES 

Estela Santos 

 

AGRAÏMENTS 

Nau Ivanow, Companyia Heartbreak Hotel, Núria 

Llunell, Lluís Pasqual, Mercè Arànega, Albert 

Arribas, Abel Garriga i als actors i actrius de la 

Companyia Lliure de 1990. 

 

COPRODUCCIÓ 

Teatre Lliure i Roger Bernat / FFF 
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Informació pràctica 
 

HORARIS 

Dc. a ds. 20.00 h 

Dg. 18.00 h 

03/03 16.00 h 

 

PREUS 

De 9 a 29 € 

 

DURADA 

1 h 10’ 

 

IDIOMA 

En català  

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

 

LLOC 

Gràcia 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 

materials informatius (dossiers, 

notes de premsa, vídeos, fotos) o 

tenir accés a material de referència 

(llistes de reproducció, etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-terra-baixa  
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-terra-baixa
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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