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o m’ho esperava. I potser 
els onze actors que fan El 
caballero de Olmedo al 

Teatro Pavón de Madrid, tampoc. 
Potser m’esperava un muntatge 
de tall més clàssic, en la línia de 
les últimes obres de Lluís 
Pasqual. Però l’espectacle que 
aterra ara al Teatre Lliure és una 
cosa d’un ordre superior. Al 
carrer, després de la funció, li dic 
a Laura Aubert, que aquí fa un 
paper petit (Ana), que tot és molt 
lorquià, amb la guitarra flamenca 
i el caixó, els moviments, les 
cadires, l’austeritat escènica, la 
contemporaneïtat, i em respon 
que Pasqual els havia comentat 
que el poeta andalús l’havia 
dirigida amb La Barraca, la seva 
companyia. A Barcelona, truco 
Pasqual, que m’explica que, 
després de l’estrena, un amic li 
va dir: “T’ha sortit molt bé, 
aquest Lorca!”. Tot és rauxa.

Al bar Pavón, al costat del 
teatre, assec en una taula,  
excitats, quatre personatges, 
quatre actors la vida dels quals, 
confessen, no serà la mateixa 

després d’aquesta obra: Javier 
Beltrán (Don Alonso, el cavaller 
d’Olmedo), Mima Riera (Doña 
Inés, la desitjada), Francisco 
Ortiz (Don Rodrigo, el rival del 
cavaller) i Carlos Cuevas (Don 
Fernando, l’escuder de 
Rodrigo). Dos catalans de La 
Kompanyia del Lliure i dos 
espanyols de la Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. 
Quatre ‘nois’ que es van 
conèixer fa mig any i que, amb la 
resta de la tropa, han fet pinya. 
Tots estan en solfa. I tots miren 
Pasqual amb la devoció amb 
què es contempla el mestre. 
Porten moltes hores de 
Caballero, classes de vers, 
d’esgrima, set hores al dia 
durant sis dies a la setmana 
durant més de tres mesos 
d’assajos. Saben de què parlen.

Mentre assajaven, Pasqual 
els ho va demanar tot. Que si ell 
anava a dormir amb el text, ells 
fessin el mateix. Que 
s’aferressin a les paraules, que 
s’oblidessin del món, de tot el 
que havien vist i sentit fins ara. I 

la Mima ha acabat somiant en 
vers. El Javier ha fet el paper de 
la seva vida. I el Francisco i el 
Carlos asseguren que no havien 
treballat mai “amb un geni”, 
exclamen.

La clau de tot plegat es troba 
en la naturalitat amb què passa 
l’obra, l’argument de la qual gira 
al voltant de la disputa entre 
Don Alonso i Don Rodrigo pel cor 

de Doña Inés. Els actors van 
vestits de carrer, grisencs, i mai 
no surten d’escena. En primer 
pla o asseguts en una cadira. 
L’alcavota Fabia (Carmen Machi 
al Pavón, Rosa Maria Sardà al 
Lliure) fa de mestra de 
cerimònies –com feia Lorca als 

anys 30, avisa Pasqual– i posa 
humor a la tragicomèdia, 
juntament amb Tello (brillant Pol 
López, andalús, rialler). La 
música aixeca atmosferes, 
sempre a to, mai sobrera.

En Francisco destaca que ells 
tenen l’edat dels personatges i 
que parlen en essència de 
coses que els han passat. Que 
s’han enamorat, que han estat 
rebutjats, que han lluitat per 
aquell amor. El que sí que 
sabem del cert és que la Mima 
no havia tingut mai dos mansos 
com el Javier i el Francisco fent-li 
la cort. Parla de la passió i la 
bogeria del primer gran amor i 
com se la juga en cada rèplica. 

Aquest Caballero de Olmedo 
surt tot de Pasqual, que ja 
l’havia muntat fa 22 anys al pati 
d’honor del Palau dels Papes 
d’Avinyó, amb 40 actors, un 
camp de blat, 1.000 m2 
d’escenografia... “Aleshores 
vaig accentuar la part èpica i 
aquí, la lírica”, diu el director. 
Quina versió t’agrada més?, li 
demano. “Aquesta”, respon.  

Andreu Gomila torna sorprès de Madrid 
gràcies a ‘El caballero de Olmedo’, un Lope 
lorquià fet per futures estrelles del teatre

La lliçó de  
Lluís Pasqual
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Classes de vers, 
d’esgrima, set 
hores d’assaig 
durant sis dies a 
la setmana...

‘El  caballero  
de Olmedo’ 
Teatre Lliure: 

Montjuïc. Fins al 
13 d’abril
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