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Lliçó de Pasqual
CRÒNICA ‘El caballero de Olmedo’ obté un gran triomf al Lliure

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

N
o era, amb tota seguretat, 
la seva intenció. Però 
l’adaptació d’El caballero 
de Olmedo, que firma Lluís 

Pasqual, ha arribat al Lliure de 
Montjuïc amb el segell d’un veterà 
professor que marca el camí amb 
una lliçó a les noves generacions. 
Després de muntar el gran clàssic de 
Lope de Vega al festival d’Avinyó de 
1992 per a 3.500 espectadors, amb 

11 cavalls i 43 actors, en una esceno-
grafia que era un camp de blat de 
Castella, ara tot és molt més essenci-
al, més auster, més d’aquests temps. 
Salvant les distàncies, a la manera 
en què les noves companyies han 
d’enfrontar-se a una posada en esce-
na, sigui amb textos clàssics o con-
temporanis.
 Pasqual explica que a Avinyó va 
accentuar la càrrega èpica i que ara 
ha posat el subratllat en la seva part 
lírica, poètica, en les emocions. I ho 

fa amb inequívoc aire lorquià, amb 
un «fondito flamenc» com diu An-
tonio Sánchez, protagonista amb 
Pepe Motos (i la col·laboració de la 
guitarra de Jordi Collet i el violí de 
Laura Aubert) d’una excepcional 
banda sonora en directe.

QUADRO FLAMENC / Aquest fondito fla-
menc, amb l’excepció d’un tango a 
càrrec d’un entonat David Verda-
guer entre el segon i tercer acte, 
acompanya una magnífica posada 
en escena. Pasqual no deixa res per 
lligar amb un treball mesuradíssim, 
d’aquells en què sembla que no pas-
sa res i tot està pensat fins a l’últim 
detall. La disposició dels intèrprets 
com un quadro flamenc resulta un 
perfecte recurs per al desenvolupa-
ment de la trama amorosa, en què 
l’honor i la gelosia abonen la tra-
gèdia.
 L’austeritat i nuesa li permeten 
a Pasqual jugar a més amb el fet te-
atral i un aire d’assaig amb públic 
embolcalla tota l’obra. Una magní-
fica Rosa Maria Sardà brilla tant en 
el paper de l’alcavota Fabia com en 
el rol de mestra de cerimònies, re-
bent el públic, anunciant el final de 
cada acte o explicant per què Ver-
daguer cantarà el tango que ballen 
Paula Blanco i Samuel Viyuela. Si 
Pasqual imparteix una lliçó amb la 

seva posada en escena, els sis intèr-
prets de la Kompanyia Lliure i els 
tres de la Joven Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico tenen un al-
tre excel·lent mirall en el desplega-
ment de l’actriu.

RITME I ENTREGA / Del treball dels joves 
llueix, per sobre de tot, la brillantor 
de Mima Riera com a Doña Inés o la 
capacitat, una vegada més, i con-
trastada comicitat de Pol López com 
a Tello, criat de Don Alonso. Els dos 
galants salven la papereta, encara 
que de Javier Beltrán, Don Alonso, el 
cavaller d’Olmedo, podria esperar-
se’n més matisos emocionals en una 
actuació una mica monòtona. Sí 
que els té el vigorós Francisco Ortiz 
com l’ofès Don Rodrigo. Però tot el 
repartiment imprimeix un ritme i 
una entrega que acaba per convèn-
cer l’espectador més fred.
 Aquesta energia i la música po-
den, no obstant, arribar a ser con-
traproduents a l’hora d’escoltar el 
text, que no sempre arriba amb la 
nitidesa desitjada a la platea. En el 
cas de Pol López, per exemple, la de-
cisió de posar al seu Tello un accent 
andalús serveix per generar comici-
tat entre el públic, però també pot 
embrutar el vers de Lope de Vega. 
Una taca que no entela el gran èxit 
de la proposta. H

Una gran posada 
en escena deixa en 
anècdota una feina 
actoral més irregular

33 Mima Riera i Rosa Maria Sardà, a l’obra del Lliure de Montjuïc.
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