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Si els dic que en aquesta versió 
del clàssic de Lope de Vega 
canten un tango sobre la lletra 
del poeta o que les guitarres 
deixen anar el seu lament per 
bulerías (la gala de Medina/la 
flor de Olmedo) i, fins i tot, que el 
noble Don Pedro, pare de Doña 
Inés, es posa un nas vermell en 
una de les escenes, entendran 
que la versió de Lluís Pasqual 
d’El caballero de Olmedo no té 
res d’ortodoxa i és poc fidel a 
l’imaginari que d’ella se’n 
desprèn. Ben segur que aquest 
és justament l’encert del 
director.

 Seguint el camí de la saviesa 
encetat pel mestre Peter Brook, 
Pasqual va fent de l’austeritat i 
l’essencialitat un valor 
inqüestionable per vestir les 
històries que ens explica. I el 
resultat és teatralment magnífic 
perquè aconsegueix un clímax 
poètic tan orgànic i real com 

allunyada resulta la història que 
ens explica Lope de Vega.

 Podria parlar d’un clàssic 
desnaturalitzat, sinó fos perquè 
hi queda la lírica  del poeta. A la 
fi, el director fa servir l’obra per a 
una creació molt personal amb 
molta força visual i que desvela 
el seu gust pel món lorquià, un 
rastre que impregna tota la 
posada en escena. Molt acurats 
els intèrprets en la dicció i el 
moviment. Excel·lent l’espia 
escènic de Paco Azorín i la 
coreografia de la baralla amb 
espasa. Atmosfèrica il·luminació 
de Pasqual i Fernando Ayuste. 
Perfecta Rosa Maria Sardà com 
la celestina Fabia. Tot i que 
l’accent andalús de Pol Lopez 
(eficassíssim Tello) fa que no 
l’entenguem sempre, en general 
el text de Lope arriba amb 
claredat i naturalitat. En resum, 
una funció molt recomanable, 
sobretot pels que pensin que un 
clàssic com aquest té massa 
pols a sobre. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Carmen Machi va 
fer el paper de Sardà a Madrid. Apostar per una idea senzilla i 

triomfar. Lo tuyo y lo mío és tan 
simple i rodona com una bona 
tornada pop, com la història de 
noia coneix noi, s’enamoren, 
entren en crisi, s’enganyen –ell 
amb un altre–, i passi-ho bé. Tot 
explicat enllaçant aquestes 
cançons que ens acompanyen 
com sarna amb gust. Les lletres 
d’èxits de Shakira, Rafael, Julio 
Iglesias, els Zombies, Karina, 

Delafé, Rocío Jurado, expliquen 
la comèdia romàntica sense 
necessitat de subtext o dobles 
sentits.

Joan Maria Segura aplica 
l’experiència adquirida a Egos 
Teatre perquè aquesta 
fantàstica jukebox flueixi i arribi 
fresca al públic, que gaudeix de 
la frivolitat i els talents musicals 
i interpretatius de Karen 
Gutiérrez, Manuel Ramos i el 
fenomen Didac Flores.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Heu vist On 
connaît la chanson? 

El caballero de Olmedo

Lo tuyo y lo mío

Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 13 d’abril

Club Capitol 
Fins a l’11 de maig

La intenció de Fèlix Pons era 
bona. Però el resultat de 
l’adaptació de Consejos de un 
discípulo de Morrison a una 
fanático de Joyce de Bolaño i 
Porta no ho és tant, ja que ha 
alleugerit la mala bava del text a 
través d’una posada en escena 
un xic convencional per a una 
novel·la –i dos extraordinaris 
intèrprets– que et permetia 
passar-te de voltes. Aquest 
thriller protagonizat per un 
inteŀlectual català frustrat i una 
punk llatinoamericana que no té 
por de res requeria més ritme, 
una mica més d’imaginació.

Pons l’encerta a l’hora de 
situar-nos en la Barcelona de 
primers dels 80 i d’instaŀlar-nos 
el dubte sobre si el que passa 
en escena és realitat o 

fantasmagoria. Però em temo 
que els que no han llegit la 
novel·la poden deixar escapar la 
subtilesa. Cap al final l’obra 
millora, enfolleix i Nao Albet i 
Claudia Benito semblen agrair 
agafar per les banyes els seus 
personatges. –Andreu Gomila

NOTA AL PEU Únicament per a 
fans irredempts de Bolaño. 

Consejos de un discípulo...

Tantarantana. Fins al 30 de març

ELS DETALLS

SABOR LORQUIÀ 
El caballero Olmedo de Pasqual 

és una mirada molt personal sobre 
l’obra de Lope de Vega que en 

aquesta funció desprèn un clímax 
clarament lorquià.

ONZE JOVES 
L’obra és una coproducció entre la 
Kompanyia, la tropa de joves actors 
del Teatre Lliure, i la seva homònima 
de la Compañía Nacional de Teatro 

Clásico.
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