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Lope de 
Vega, l’amor 
frustrat i la 
intolerància
3Lluís Pasqual potencia la càrrega 
emotiva d’‘El caballero de Olmedo’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

H
elena Pimenta, directora 
de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico (CNTC), 
explica que unes 3.000 per-

sones es van apuntar, sense èxit, a la 
llista d’espera del Teatro Pavón de 
Madrid per veure la versió de Lluís 
Pasqual d’El caballero de Olmedo. Amb 
un aval tan rotund arribarà demà al 
Lliure de Montjuïc un muntatge que 
uneix l’experiència i el magisteri del 
director de Reus amb el vigor juvenil 
d’un repartiment format pels sis in-
tèrprets de la Kompanyia Lliure i 
tres més de la companyia jove de la 
CNTC. Un maridatge condimentat 
amb la veterania de Rosa Maria Sar-
dà en el paper de Fabia, l’alcavota de 
la tragicomèdia. 
 Per un problema de salut va 
ser Carmen Machi qui va estrenar 
aquest paper fins que Sardà va poder 
incorporar-se per a les últimes fun-
cions. Francesca Piñón serà al Lliu-
re el seu relleu en algunes represen-
tacions. Pasqual ha tornat a El caba-
llero de Olmedo 22 anys després que 
estrenés el clàssic del Segle d’Or es-
panyol al Festival d’Avinyó. Si allà, 
davant 3.500 espectadors i en un im-
mens camp de blat, va accentuar la 

part èpica del text amb «11 cavalls i 
43 actors», aposta ara, en un muntat-
ge molt més auster, per la part lírica 
d’«un gran poema sobre l’absència 
de l’amor». Un amor que flota «pro-
fund, adult, gens romàntic» en una 
metàfora immemorial. «El caballero 
de Olmedo és un al·legat molt valent 
contra la intolerància», sentencia 
d’una obra escrita fa quatre segles 
d’un autor a qui Pasqual defineix, 
com passa amb Shakespeare i Lorca, 
com «un poeta popular en majúscu-
les, per a tots els públics».

COM SALOU I VILASECA / El director posa 
un exemple molt gràfic per explicar 
l’obra. «Hi ha dos pobles, Olmedo i 
Medina, que estan tan a prop com 
Salou i Vilaseca. Un jove cavaller 
s’enamora d’una jove de Medina, ja 
compromesa, fet que porta l’elegit a 
matar el primer per gelosia». Com a 
abanderats d’un muntatge coral, Ja-
vier Beltrán és Don Alonso, el cava-
ller; Mima Riera és Doña Inés i Curro 
Ortiz, Don Rodrigo, el nòvio ressen-
tit.
 Lluís Pasqual diu que a clàssics 
com El caballero de Olmedo no se’ls ha 
de donar actualitat. I també explica 
que veu paral·lelismes entre una es-
cena en què el rei dicta que els súb-

UN GRAN CLÀSSIC AL LLIURE DE MONTJUÏC

dits de Castella portin un distintiu 
racial a la roba, segons siguin jueus, 
musulmans o cristians, amb la cor-
rupció que es permeten els gover-
nants d’avui. «Al país dels urdanga-
rins tothom pot defraudar», mani-
festa.

FONS FLAMENC / El gran repte d’aquest 
muntatge és el teatre en vers, cosa 
que és una novetat per a gairebé tots 
els seus intèrprets. Ni la mateixa Sar-
dà havia fet vers en castellà. Així afir-
ma: «El Lluís ha fet de director i de 
mestre». Ell, per la seva part, apun-
ta que ha intentat recuperar «la res-
piració del segle XVII», amb el ritme 
precís perquè sigui comprensible, 
«ni molt ràpid ni molt lent».
 En aquest cas la paleta de colors a 
què sempre es refereixen els actors 
com un símil clàssic per parlar de 
les seves interpretacions s’ha am-

pliat. «Estem acostumats al natura-
lisme televisiu, amb només tres co-
lors, o dos: cabrejat i content. Aquí 
s’ha de ser com un pianista», avisa el 
director.
 El lirisme i la càrrega emotiva 
de la proposta, que Pasqual ha re-
tallat de l’original amb la supressió 
d’«un 8,4% del text» fins a una dura-
da de menys d’una hora i mitja, es-
tan acompanyats d’una posada en 
escena aflamencada. Ho és en la se-
va faceta musical i també en la dispo-
sició dels actors a l’escenari com en 
quadros flamencs. Dani Espasa fir-
ma la direcció musical, mentre que 
Pepe Motos, Antonio Sánchez i Jordi 
Collet, desdoblat en actor i músic, la 
interpreten en directe amb percus-
sions com caixons i panderos, veus, 
guitarres i palmes. «Acompanyen el 
vers de manera molt lorquiana», diu 
Motos. H

«El Lluís ha sigut 
director i mestre  
del treball amb el vers»,  
diu Rosa Maria Sardà, la 
degana del joven elenc

33 Don Alonso (Javier Beltrán) i Doña Inés (Mima Riera), la parella impossible d’‘El caballero de Olmedo’.
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