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Terra baixa (1897)
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Drama en prosa d'Àngel Guimerà. Estrenat en castellà a Madrid (Companyia de Maria Guerrero,
Teatro Español, 30-XI-1896). L'original català fou publicat per La Renaixensa al gener de 1897.
L'estrena catalana tingué lloc a Tortosa (Companyia de Teodor Bonaplata, 8-II-1897), el dia 11 del
mateix mes es posà en escena per la companyia amateur de la societat del "Círculo de Granada" de
Gràcia, al costat de la paròdia de la mateixa obra feta per Joaquim Montero (Riera baixa). A finals de
temporada (10-V-1897) Enric Borràs la dugué al Romea.
L'actriu madrilenya que ja li havia estrenat Maria Rosa preferí estrenar a Madrid aquesta obra en el
lloc de La festa del blat (1986), la temàtica del qual l'espantà una mica. Aviat es convertí en el drama
més conegut de l'autor i el que obtingué una difusió internaciona lmés àmplia.
En aquest sentit, el protagonista (Manelic) hi tingué molt a veure. Guimerà va plasmar de forma
simbòlica tot un seguit d'oposicions que expressen millor que en cap altra obra seva tota la seva visió
del món i tots els seus fantasmes. El mite del bon salvatge rousseaunià li permeté plasmar
metafòricament la idea de la impossibilitat de l'amor o la bondat entre els homes, i de l'exili viscut
pels éssers "purs" en un món regit per les relacions de poder.
La repercussió internacional del drama fou extraordinària i es degué en bona part al fet que Guerrero
la inclogués en el repertori habitual de les seves gires. Fou, doncs, un text molt traduït (al francès, a
l'anglès, a l'italià, al portuguès, al suec, a l'alemany, al rus, etc.). Se'n feren dues òperes: Tiefland,
amb text de R. Lothar i música d'E. D'Albert (estrenada a Praga el 1903) i La Catalane de Ferdinand
Le Borne (París, 1907). Va ser portada al cinema en diverses ocasions: F. Gelabert (Espanya, 1907),
Mario Gallo (Argentina, 1913), J. Searle Dawley (Estats Units, 1914), Adolf Edgar Licho (Alemanya,
1922), L. Riefenstahl (Alemanya, 1940-1944), Miguel Zacarías (Mèxic, 1850).

Tast de textos
Text
WEB: Terra baixa a Viquitexts
El portal recull el text complet d'aquesta obra de Guimerà.
https://lletra.uoc.eduhttps://ca.wikisource.org/wiki/Terra_baixa
PDF: Adaptació teatral
Adaptació teatral lliure per a 5 actors, per Roger Llovet.
http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8930002/recursos/teatre/terrabaixa.pdf
WEB: Tierra baja
L'obra completa en castellà, a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tierra-baja-drama-en-tres-actos-y-en-prosa--0/html/
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Bibliografia
WEB: A la Viquipèdia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra_baixa
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/tTerra+baixa/tterra+baixa/1%2C5%2C65%2CB/exact&FF=tte
rra+baixa&1%2C35%2C/indexsort=WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/tterra+baixa/tterra+baixa/1%2C12%2C101%2CB/exact&FF=tte
rra+baixa&1%2C54%2C/indexsort=WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__St%3A%28Terra%20baixa%29__Orightres
ult__U1?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de Traces sobre l'obra
https://lletra.uoc.eduhttps://traces.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=%22terra+baixa%22&f=obracitada
&action_search=Cerca&c=tracesref&c=tracesbib&c=videos

Comentaris
Crítica
WEB: A l'AELC
Informació sobre l'obra dins la pàgina dedicada a Àngel Guimerà.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.escriptors.cat/autors/guimeraa/obra/terra-baixa
WEB: Ressenya d'Antoni Carbonell
Dins la pàgina dedicada a l'autor del PEN Català.
http://www.visat.cat/traduccions_literatura_catalana/articles.php?id=30&id_autor=27&nom_genere=T
eatre&id_genere=4

Adaptacions
PDF: Tiefland
Comentari sobre l'adptació operística de Terra baixa duta a terme per Eugen D'Albert. A La
Vanguardia (24/09/08).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/lavanguardia/lvg080924f.pdf
PDF: Història d'una dona
Comentari sobre l'adaptació de Terra baixa de Hasko Weber i repàs de la divulgació de l'obra més
enllà de Catalunya. A l'Avui (20/04/09).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av090420_02.pdf
WEB: Fitxa sobre el muntatge de Ferran Madico al TNC
Conté fitxa artística, material multimèdia i una guia didàctica sobre l’obra.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.tnc.cat/ca/terra-baixa-premsa
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Propostes didàctiques
Recursos
WEB: Guia interactiva de lectura
Itinerari per treballar l'obra Terra baixa elaborat pel Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya.
http://edu365.cat/batxillerat/comunes/lectures/catalana/terrabaixa/index.html
PDF: Dossier didàctic sobre Terra baixa
Elaborat per Sebastià Bech. Barcanova.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/catalogos/proyectos_lectura/BG000675
01_57508_9999998494.pdf
BLOG: Resum, personatges i llocs de Terra baixa
També s'inclou el comentari literari d'un fragment de l'obra i diverses preguntes per treballar-la. Al
blog Feles curiosus.
https://lletra.uoc.eduhttps://felescuriosus.wordpress.com/2018/09/21/resum-personatges-i-llocs-de-lo
bra-terra-baixa-dangel-guimera/
PDF: Dossier pedagògic
A partir del muntatge teatral dirigit per Hasko Weber.
http://cdn.focus.es/media/pressdoc/310C8/01_021_00004872/Dossier_pedagogic_Angel_Guimera_
Terra_baixa.pdf
PDF: Guia didàctica
Inclou una introducció a l'autor i a l'obra i diverses activitats per treballar-ne la lectura. Elaborada per
Isabel Civera, Ana Díaz Plaja i Juli Palou. TNC (novembre 2000).
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic/documents/sec
undaria/guiaterrabaixa.pdf
WEB: Quatre tests
Resum dels 3 actes de l'obra i quatre exercicis tipus vertader o fals. Per Xènia Álvarez i Irene Pera.
https://lletra.uoc.eduhttps://selecatala.wixsite.com/capasele/terra-baixa
WEB: Qüestionari sobre Terra baixa
Preguntes d'opció múltiple sobre el context, l'autor i l'obra.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.daypo.com/test-angel-guimera-terra-baixa.html

Viquilletra
WEB: Activitats sobre Terra baixa
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
https://lletra.uoc.eduhttps://www.viquilletra.cat/Terra_Baixa_de_l%27autor_%C3%80ngel_Guimer%
C3%A0
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