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L’Olga i el Santiago
Gent corrent

Ballarins jubilats. Van formar una de les parelles artístiques 
i sentimentals més estables del món de la faràndula. 

gentecorriente@elperiodico.com

Clàssica, espanyola, escola bolera... 
Olga Casado i Santiago Alba es van 
endinsar en el món de la dansa molt 
aviat, cap als 12 anys. 
—Santiago: Jo vaig començar per-
què el meu pare, nascut a Linares 
(Jaén), era un cantaor amateur de fla-
menc i em portava als tablaos. Em 
quedava bocabadat al veure els bai-
laores. Encara que després vaig fer 
dansa clàssica, el meu fort era el ball 
amb bota.
—Olga: A casa meva no hi havia tra-
dició artística, però jo sempre balla-
va. M’enfilaven a la taula perquè ba-
llés. Vivia al costat de l’Institut del 
Teatre, i quan hi passava per davant 
sentia la música. Fins que vaig pre-
guntar al conserge què havia de fer 
per apuntar-m’hi.

—Es van conèixer al cos de ball del 
Teatre del Liceu, ¿oi?
—O.: Jo vaig començar cap al 1948, 
i el coreògraf Joan Magriñà sempre 
ens posava junts.
—S.: El mestre Magriñà se m’acos-
tava i em deia a l’orella: «T’agrada la 
noia, ¿oi?». Però jo llavors no la mi-
rava com a dona, sinó com a ballari-
na. T’havies de treure el barret quan 
l’Olga ballava.
—O.: La representació de La Favorita, 
de Donizetti, va ser un exitàs.
—S.: Vam estar al Liceu fins que vaig 
haver de fer el servei militar.

—Ah, la maleïda mili…
—S.: ¡Dos anys! Em va tocar al Sàha-

—S.: També vam viatjar molt per Eu-
ropa. En una ocasió, vam estar ac-
tuant al teatre Ancienne Belgique 
de Brussel·les, ¡amb Nat King Cole, 
Charles Aznavour i Dalida!

—Van tenir un fill. ¿Com van concili-
ar família i escenari?
—O.: Difícil, molt difícil. El nen el 
cuidava una tia soltera del Santi a 
Barcelona, però una vegada, al tor-
nar d’una llarga tournée per Europa, 
ja no em va reconèixer… Se’m va en-
congir el cor.
—S.: A partir de llavors vam dir que 
mai més. Així que la tieta i el nen ve-
nien a les gires.

—¿Quan es van retirar?
—S.: Vam acabar la carrera artísti-
ca a les sales de festa. Vam arribar a 
actuar en quatre locals diferents de 
Barcelona cada dia: el New York, el 
Río, el Míster Dollar i l’Starlets. Això 
només es fa per guanyar-se la vida. 
En realitat, hem estat obrers vocaci-
onals del món de l’espectacle. Vam 
deixar de ballar als 40 anys, i jo vaig 
acabar d’encarregat de les sales.
—O.: Va coincidir que jo em vaig 
trencar una cama en els assajos.

—¿Els va quedar una pensió digna?
—S.: Miri, com a bons catalans que 
som, el mestre coreògraf Joan Ma-
griñà, que ens va estimar molt, sem-
pre ens deia: «Si guanyeu una pesse-
ta, gasteu tres rals i guardeu-ne un 
per al dia de demà, perquè la vida 
de l’artista és molt curta». Li vam fer 
molt cas. H

ra, com a metrallador sobre camell 
al grup de tiradors d’Ifni. Sempre 
que podia assajava d’amagat perquè 
no es pensessin… Ja m’entén.

—I ballant es van enamorar.
—S.: Estàvem actuant a París i em 
vaig declarar als ponts del Sena, a so-
ta mateix de Notre-Dame, una nit de 
lluna preciosa…

—¡Quin bon presagi!
—S.: Li dic una cosa: és bastant difí-
cil que una parella aguanti 66 anys 
dins el món de la faràndula.

—¿Com es van entendre millor, com 
a parella artística o sentimental?
—O.: A l’estar sempre junts, les du-
es coses són el mateix. Estem acostu-
mats l’un a l’altre.

—¿Quan van muntar la companyia?
—O.: El sou del Liceu només ens do-
nava per comprar sabatilles noves, i 
ens volíem casar i viure del que sabí-
em fer. En vam dir el Ballet de l’Olga 
i el Santiago. A poc a poc, vam mun-
tar les coreografies i vam buscar les 
noies.
—S.: Portàvem un repertori molt va-
riat, El barber de Sevilla, la Dansa ritu-
al del foc, de Falla, la Suite Iberia d’Al-
béniz. Jo feia el Zapateado de Sarasate 
sobre un bombo de fusta. Vam conèi-
xer tot Espanya: si actuàvem al Tea-
tre Ruzafa, significava que érem a 
València; si al Campoamor, érem a 
Oviedo…

—¿Enyoren la vida nòmada?
—O.: No, el que s’acaba, s’acaba. Van 
ser molts anys de sacrifici. Però ens 
agrada recordar-ho. Va ser bonic.

«Vam ser obrers 
vocacionals de 
l’espectacle»

Olga
Merino
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hagi anat a la presó. Inoblidable.
 En canvi, no recordo bé qui és 
l’autor d’aquestes altres paraules: 
«No s’eliminen els paradisos fiscals 
ni s’emprenen reformes importants 
del sistema. I els financers amb prou 
feines han suportat les conseqüèn-
cies dels seus abusos. És a dir, els di-
ners i els seus amos tenen més po-
der que els governs». Si hagués de ju-
gar-me-la, jo diria que l’autor és un 
d’aquests tres: Luis Bárcenas, Jordi 
Pujol Ferrusola o José Luis Sampe-
dro. Però m’inclino més per Bárce-
nas o per Pujol. La meva impressió 
és que són dos paios que dominen 
l’assumpte. Per això mateix, si afir-
men que els paradisos fiscals no han 
estat eliminats, tinc la sensació que 
ho diuen amb més coneixement de 
causa que Sampedro. 
 Va, dóna’m un altre cop de mà, 
i digue’m qui es va preguntar això: 

«¿Estem fent un ús humà dels éssers 
humans? ¿Estem fent un ús humà 
de nosaltres mateixos? ¿Estem sa-
bent viure humanament?». Quina 
sensibilitat. Em jugo alguna cosa 
que l’hi va preguntar algú com la se-
nyora Angela Merkel. O potser no.

Insurrecció pacífica

Molt serà que m’equivoqui, i que 
tant aquesta cita com les altres si-
guin de José Luis Sampedro. Di-
tes per ell, sonen millor. Em va en-
cantar conèixer aquest defensor de 
la insurrecció pacífica. Ens va aco-
llir un matí de gener al seu modest 
apartament de Mijas, com si fóssim 
de la seva família. Ja ho va precisar 
Gandhi: «Per a una persona no vio-
lenta, tothom és la seva família». ¿O 
ho va dir Sampedro? Tant se val. So-
na igual de bé. H

Q
uan enxampo una fra-
se que m’agrada, de 
seguida me l’apunto. 
És una mania. Però 
s e m p r e  m ’ o b l i d o 

d’apuntar el nom de l’autor. Espero 
que em donis un cop de mà. A veure 
si saps de qui és aquesta frase: «Ens 
hem de resistir que la carrera pels 
diners domini les nostres vides». Jo 
crec que és d’Iñaki Urdangarin. O de 
l’exdirector de Treball de la Junta 
d’Andalusia. O de José Luis Sampe-
dro. No ho sé. Tinc dubtes. Encara 
que sembla més d’Iñaki, ¿oi que sí? 
Per exemple, si se’n va a Qatar, poso 
la mà al foc que és imputable a la se-
va passió per l’handbol. A ell no li va 
això de quedar-se la lluna i el cove. 
Hi ha qui només amb la lluna ja es 
conforma.
 Però jo no em conformo. Tinc 
més frases a la recerca d’autor i tor-

no a demanar ajuda. Potser saps qui 
va dir això: «El més monstruós és 
que la crisi va començar per l’abús 
dels financers. Es van enganxar els 
dits i ara volen recapitalitzar la ban-
ca collant la gent. No els importa 
privar els pobles de diners que po-
drien aplicar per a les seves obres, 
o perjudicar l’educació pública que 
dóna oportunitats a la gent. No els 
importa que es privatitzin béns na-
cionals perquè els paguin a ells. Ells 
volen cobrar». ¿Qui deu haver po-
gut deixar anar una cosa així? Pot-
ser l’inventor del truc o tracte de les 
preferents. Li quadra més que a Jo-
sé Luis Sampedro, ¿oi? ¿O ho va dei-
xar anar un d’aquells directius de 
les caixes que van atracar sense pas-
samuntanyes prejubilacions milio-
nàries? Ho van fer sense tapar-se per-
què no tenien res a amagar. Ni ells 
ni cap banquer. D’aquí ve que cap 

el món és la 
teva família

Jordi Évole

Al contraatac


