
 

 

 



A petició de l’Ajuntament de Tortosa, la Companyia presenta Terra 

Baixa, d’Àngel Guimerà, el text més representat de la dramatúrgia 

catalana.  

L’elecció del text ve donada perquè el 8 de febrer del 1897 

s’estrenava el text en català, al Teatre Principal de Tortosa, situat a 

la actual Plaça Alfonso. L’obra fou estrenada abans en versió 

castellana a Madrid el 27 de novembre de 1896 al Teatro 

Español per la companyia Guerrero - Mendoza a partir de la 

traducció de José de Echegaray. 

L'estrena de l'obra en català a Tortosa va ser a càrrec de la 

companyia de Teodor Bonaplata. El mes anterior a aquesta estrena, 

s'edità el text original de l'obra i el 10 de maig d'aquell mateix any 

també, es representa a Barcelona, al teatre Romea. 

Terra Baixa pertany a la segona etapa (entre 1890 i 1900) de l’obra 

literària d’Àngel Guimerà, el seu veritable moment de plenitud. En 

aquesta època va escriure tres grans drames realistes: La filla del 

mar, Terra Baixa i Maria Rosa. 

Amb aquesta obra Guimerà plasma un mite existent a la seva època. 

Es tracta de la contraposició Terra Alta - Terra Baixa que es 

presenta com dos móns oposats. La Terra Alta se la veu com un lloc 

incorrupte, pur, sense malícia, ideal, bucòlic i, en definitiva, 

representa tot allò que, en principi, és bo per naturalesa. La 

representació que fa Guimerà d'aquest món és el camp, ja que és 

l'oposició perfecta a la Terra baixa. La Terra Baixa, en canvi, plasma 

tot allò que és dolent, corrupte, maliciós, insensible, materialista i, en 

definitiva, totes les coses malvades per a l'home. En aquest àmbit, 

Guimerà utilitza la ciutat, la vila, com a mitjà de representació. 

Però a més, per a nosaltres, que tenim una Terra Alta, representa la 

puresa de la vida senzilla, en contraposició a la ciutat situada “baix”, 

a la Terra Baixa. La complicació de la vida depenent d’un amo, amb 

una relació quasi feudal amb els seus treballadors, cosa que 

comporta la mesquina actitud de la gent per salvar la seva pell. I ens 
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planteja el dubte de si, precisament, la vida en comunitat és el que 

potser corromp a l’home? 

 L’adaptació del text que presentem situa l’obra a Terres de l’Ebre, 

per tal d’aprofitar aquest paral·lelisme. I també hem adaptat el text, 

en alguns mots, a l’ebrenc, la nostra parla, sense perdre l’essència 

del text de Guimerà. 

 

FITXA ARTÍSTICA 

Manelic – Joan de Antonio 

Marta – Karen Bertomeu 

Sebastià – Joan Camps 

Nando – Cristian Cabañas 

Nuri – Laia Miravalls 

Pepa – Maribel Caballé 

Antònia – Paca Vicent 

Tomàs – Felipe Tallada 

Xeixa – Adrià Castelló 

 

FITXA TÈCNICA 

Disseny de llums i so: Oversound 

Fotografia: Lidia Saura 

Musica: Ferran Julià 

 

Direcció i adaptació: Marga Julià 

 

 



LA COMPANYIA 

La Companyia de la Escola Municipal de Teatre de Tortosa, neix com 

plataforma de llançament dins del món teatral pre-professional dels 

alumnes postgraduats en teatre i teatre musical d’aquesta escola que 

és referent a les Terres de l’Ebre en la formació en Arts Escèniques. 

La seva trajectòria és intensa, i ha realitzat espectacles com “la 

Família Addams, el musical”, “Superheroïnes, el musical” o “Els 

Pastorets” de Joan Moreira”. També, “El Mercader de Venècia” de 

William Shakespeare i “La Mandràgora” de N. Machiavelli. 

També te a punt d’estrenar, l’espectacle “Our Future”, un espectacle 

musical infantil de creació, que es presenta 2 versions, l’anglesa i la 

catalana, sobre la degradació del Delta de l’Ebre i les seves espècies, 

que s’havia d’estrenar el passat 15 de març del 2020 i degut a la 

pandèmia de Còvid -19 hem aplaçat fins el proper gener del 2022. 

L’encàrrec de Terra Baixa ens impulsa a la difusió del teatre a les 

escoles, un dels objectius de la Companyia. 
 

TERRA BAIXA: PROPOSTA PEDAGÒGICA  

Properes funcions per Instituts i Escoles de 

les Terres de l’Ebre 

TERRA BAIXA és un text de lectura obligatòria pels alumnes de 

secundària i Batxillerat, així que, apostem perquè puguin veure en 

directe una posada en escena de l’espectacle curosa, fidel i molt 

treballada. 

La proposta és: 

 Al mes d’octubre enviaríem les dates per poder fer la reserva 

definitiva de grups per les funcions. Aquestes es realitzarien pel 

matí. 

 Les sessions teatrals es farien al Auditori Felip Pedrell de Tortosa 

durant el mes de novembre (dates a confirmar)  

 Als grups amb reserva confirmada rebran el DOSSIER 

PEDEGÒGIC per tal de poder fer treball previ i post funció. 

 Al acabar la funció hi hauria un debat obert en directe amb els 

actors i directora de l’obra. 

 



Preu de  la funció: 5€ ( 1 gratuïtat cada 20 alumnes + 1 gratuïtat per 

professor) 

PRE-RESERVA: 

Aconsellem pre-reserva per tal de garantir disponibilitat de places. 

Adjuntem formulari de pre-reserva de l’espectacle per aquells instituts 

interessats. A finals de setembre contactaríem amb l’ Institut per tal de 

confirmar dates i formalitzar la reserva. 

FORMULARI DE PRE-RESERVA: 

https://forms.gle/qEkquFuGwoo1dsFw6 

 

TERRA BAIXA AL TEU MUNICIPI. 

L’espectacle també es pot realitzar a municipis que tinguin teatre 

disponible amb les mides i condicions tècniques necessàries per 

realitzar la funció. Consultar a lacompanyia@emtt.cat 
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