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Un ‘Caballero  
de Olmedo’  

de vers lliure

Rosa Maria Sardà és l’alcavota 
Fabia a l’obra de Lope. ROS RIBAS

‘El caballero de Olmedo’  
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC 
14 de març  
 

JUAN CARLOS OLIVARES 

Molt pocs espectacles 
poden exercir de 
guia sobre com 
mantenir viva la tra-
dició per a futures 

generacions. El caballero de Olmedo 
de Lluís Pasqual ja és una referèn-
cia, un model d’èxit a seguir. Qui hi 
vegi només modernització s’equi-
voca. Pasqual allibera la tragicomè-
dia de Lope de Vega de la petulància 
amb què els vuitcentistes i els seus 
hereus van momificar el Segle d’Or. 
Fora collar. Amb els actors i actrius 
de la Joven Compañía Nacional de 
Teatro Clásico i La Kompanyia 
Lliure recupera l’energia original, la 
frescor popular d’un teatre que fun-
cionava amb una convenció sala-es-
cenari completament diferent. In-
tèrprets que responen a l’edat dels 
seus personatges i, segurament, a 
l’edat dels professionals de l’època. 
Com apunta una espectadora in-
tel·ligent: “Ens sorprendria com-
provar que al segle XVII no hi havia 
vells. La mort matinava”. 

El muntatge –bellament il·lumi-
nat per Pasqual i Fernando Ayus-
te, i escènicament despullat per Pa-
co Azorín– és una perfecta transla-
ció de l’essència dels modes del 
Barroc a solucions i estètiques con-
temporànies, fins i tot en els seus 
entremesos. Llavors una saraban-
da, ara un tango per a lluïment de 
David Verdaguer. Una adaptació 
que és tot passió i rauxa, amb un 
vers que sorgeix natural, de vegades 
menjat per la velocitat de l’acció pe-
rò connectat a la intensitat de les 
emocions. Aposta lluminosa –fins i 
tot en les ombres que fan de Don 
Alonso un personatge protoromàn-
tic–, musical, amb actuacions per-
fectament enfilades. Un reparti-
ment amb dos punts i a part: Pol Ló-
pez (el criat Tello), còmic genial, ac-
tor físic, i Rosa Maria Sardà 
(l’alcavota Fabia), pura saviesa es-
cènica, la gran mestra d’un brillant 
joc teatral.e
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Els prejudicis geogràfics 
estan de moda al cinema 
espanyol. 8 apellidos vas-
cos, una comèdia que ar-
ticula el seu humor a 

partir dels estereotips regionals 
–els andalusos vividors i extraver-
tits, les basques esquerpes i tanca-
des– ha aconseguit la millor taquilla 
des de principi d’any. La pel·lícula 
ha recaptat aquest cap de setmana 
2,8 milions d’euros a Espanya, un 
40% del total de la taquilla, i s’ha 
convertit en la millor estrena del ci-
nema espanyol des de Lo imposible. 

Dirigida per Emilio Martínez-
Lázaro, el film segueix les peripèci-
es d’un andalús que marxa al País 
Basc i es fa passar per basc de soca-
rel amb l’objectiu de caure bé al pa-
re d’una noia abertzale i així enamo-
rar-la. Al darrere del guió hi ha un 
expert a fer comèdia a partir dels tò-
pics del País Basc i trencar tabús a 
través de la rialla, Borja Cobeaga, di-
rector de films com Pagafantas i del 
programa d’humor de la televisió 
basca Vaya semanita. “L’únic que 
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CINEMA

El triomf de l’humor regional
vam fer va ser explicar a la televisió 
els acudits que fèiem entre els 
amics”, recorda Cobeaga. “No in-
ventem res, la societat sempre va un 
pas endavant”, diu.  

Per Cobeaga l’èxit del film no és 
casual. “8 apellidos vascos és un en-
càrrec que ens van fer quan ja s’es-
taven preparant dos o tres projectes 
semblants –explica–. I no deixa de 
ser una comèdia força blanca que no 
parla de política, sinó de costumis-
me. Però la clau és que l’humor sigui 
molt caricaturesc i poc subtil. La 
subtilesa és meravellosa, però no 
quan treballes amb estereotips”. 

8 cognoms catalans 
Cobeaga no creu que la tensió que es 
viu en la política espanyola amb els 
nacionalismes hagi afectat la pel·lí-
cula, tot i que comenta amb sorna 
que els bascos s’han quedat amb 
“cara de tontos” en veure com els 
catalans els han robat “el protago-
nisme en la política nacionalista”. 
¿Seria possible, tanmateix, un èxit 
amb un film anomenat 8 cognoms 
catalans? “Allà on hi hagi tòpics, es-
tereotips i llocs comuns, sempre hi 
ha humor. Imagina un personatge 
com el de Karra Elejalde, el típic 
basc, enfrontat a un cuiner d’avant-
guarda català”, diu Cobeaga. 

Sobre l’humor català, Cobeaga 
apunta un gir preocupant que de-
tecta en un programa del qual és 
“fan”, l’APM: “A Vaya semanita 
sempre vaig lluitar per riure’ns 
de nosaltres. Per mi, la clau és 
adonar-te que els teus judicis de 
vegades són ridículs, no els dels 
altres. Per això em molesta veure 
cada vegada més tertúlies d’Inte-
reconomía a l’APM”. 

Comèdia i ETA 
El director espera que l’èxit del 
film ajudi a fer realitat el projec-
te de Fe de etarras, una comèdia 
protagonitzada per un comando 
d’ETA. “No és tan blanca com 8 
apellidos vascos, però no és maca-
bra –explica–. No parla de políti-
ca, sinó de la quotidianitat en un 
pis franc: qui renta els plats o què 
passa si et toca ser president de la 
comunitat”. Però el film que ro-
darà abans serà Negociador, que 
retrata la negociació de Jesús 
Eguiguren amb ETA. “És sobre 
les circumstàncies absurdes que 
van envoltar la negociació, coses 
com no dormir la nit abans o 
menjar kebab cada dia perquè no 
pots fer servir targetes de crèdit. 
Té un punt de thriller, però tam-
bé de comèdia”, confessa.e 

Dani Rovira, Clara Lago i Carmen Machi, tres dels actors de la pel·lícula 8 apellidos vascos. UIP

‘8 apellidos vascos’ lidera la taquilla jugant amb tòpics d’andalusos i bascos

Quan la comèdia beu dels estereotips locals

‘Benvinguts al nord’ 
Clara influència d’8 apellidos vas-
cos, la comèdia de Dany Boon ex-
plora el xoc cultural d’un urbanita 
francès i els habitants d’un poblet 
de la frontera amb Bèlgica.

Astèrix 
Astèrix a Bretanya, Astèrix i els gots, Astèrix a Helvè-
cia... Goscinny i Uderzo van mantenir el costum de fer 
viatjar sovint Astèrix i Obèlix pel món i confrontar els 
estereotips de cultures antagòniques. Darrere els 
acudits, Astèrix amaga un gran lliçó de convivència.

‘Arma fatal’ 
La segona pel·lícula del britànic 
Edgar Wright situa un agressiu 
policia de la City londinenca en 
una tranquil·la vila del camp an-
glès on mai passa res.

Comèdia  
“La clau és 
adonar-te 
que els teus 
judicis són 
ridículs”, diu 
Cobeaga 


