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El
d’Olmedo

MARC ARIAS

N
o han apagat els llums i ja se
sent la cançó: “Que de noche
le mataron / al caballero, / la
gala de Medina, / la flor de

Olmedo”. “Sombras le avisaron / que no
saliese, / y le aconsejaron / que no se fue-
se”. Arrenca l’obra i es descobreix el fi-
nal. Som al teatre Lliure, i comença El
caballero deOlmedo: una versió, fresquís-
sima i vital, intensa i despullada, dirigi-
da per Lluís Pasqual sobre el tall d’una
espasa. Una funció per recordar. Vaig
ser el juliol del 1992 al palau papal
d’Avinyó, on vamuntar l’obra per prime-
ra vegada, en francès, amb intèrprets de
la talla de Jean-Marc Barr, Isabelle Can-
delier i Jean-Michel Dupuis, i amb una
escenografia bellíssima: una clariana en
un camp de blat daurat, a mig segar, que
ocupava el paviment de la Cour d’Hon-
neur i que era travessat, una vegada i
una altra, pels cavalls que portaven Don
Alonso d’Olmedo a Medina i de Medina
a Olmedo, mentre el vigilaven, perse-
guien i, finalment, mataven, els assas-
sins de Medina, gelosos de les seves co-
ses, béns i persones, enfront del foraster
d’Olmedo, intrús en una terra que no era
la seva.
A Avinyó, Pasqual va accentuar la tra-

gèdia i la solitud d’Alonso, que ja no és
d’Olmedo, perquè l’ànima limarxa aMe-
dina rere la seva estimada Inés, però que
tampoc no és de Medina, perquè allà no
el volen. El camp de blat era la desolada
terra de ningú, l’estret inhòspit entre
Medina i Olmedo, territori de solitud i
amenaces, de presagi i de mort. Aquell
estiu, Pasqual també va portar Alfredo
Alcón a Avinyó, per a un recital muntat
ambpoemes deGarcía Lorca. Entre d’al-
tres, el Romance de la guardia civil.
Avinyó va escoltar aquests versos pu-

nyents i feridors: “Con el alma de charol
/ vienen por la carretera. / Jorobados y
nocturnos, / por donde animan ordenan
/ silencios de goma oscura / y miedos de
fina arena”. “La ciudad libre de miedo, /
multiplicaba sus puertas. / Cuarenta
guardias civiles / entran a saco por
ellas”. “¡Oh, ciudad de los gitanos! / La
Guardia Civil se aleja / por un túnel de
silencio / mientras las llamas te cercan”.
Vaig ser testimoni del silenci i la commo-
ció al Cloître desCarmes: de nou van sol-
car la nit d’Avinyó com punyals versos
de mort i paraules d’odi immemorial
contra l’altre, el gitano.
Lluís Pasqual té l’oïda fina per a la vio-

lència contra l’altre. Deu anys després,
juliol del 2002, va muntar al Grec Edipo
XXI, barrejant les dues tragèdies de Sòfo-
cles i fragments de Genet. L’obra també
començava invertint l’ordre de la histò-
ria. Sòfocles va de l’esplendor d’Èdip a la
seva destrucció. Pasqual començava
amb Èdip a Colonos, abandonat pels
seus, excepte Antígona, com un empes-
tat. Exiliat, perseguit i desgraciat, sense
país ni llar. Ara, al Lliure, torna als ver-
sos de Lope de Vega, escrits fa quatre-
cents anys, quan els reis d’Espanya mar-
caven com a bestiar jueus i musulmans. I
sonen de nou com un llamp fulminant
i actual. El mateix odi, encara viu.

AntonioDechent
i JoanPera seran
‘La extrañapareja’

Una imatge promocional del trio de Vic
ANDREU RIBAS

Torna la comèdia dels rècords. El 16
de setembre aterrarà al teatre Con-
dal La extraña pareja, l’obra de Neil
Simon amb la qual van triomfar du-
rant anys al teatre Borràs Paco Mo-
rán i Joan Pera. I ahir es va revelar
que serà l’actor sevillà Antonio
Dechent (conegut per pel·lícules
com Smoking room, Solas o Intacto)
l’encarregat de substituir el desapa-
regutMorán en el paper del despreo-
cupat Óscar al costat de Félix, perso-
natge encarnat per Joan Pera. El di-
rector de l’obra serà Àngel Alonso.

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

A
mb només dos discos al
mercat, La Iaia s’ha fet un
lloc en la cada vegada més
exigent escena del pop ca-
talà. Un trio de la ciutat de

Vic que gira entorn del guitarrista, can-
tant i compositor Ernest Crusats i que
completen el multiinstrumentista
Jordi Casadesús i el bateria Jordi Tor-
rents. Fa un parell d’anys van debutar
amb Les ratlles del banyador (neofolk
molt en voga per aquests en-
torns) i fa dues setmanes van
sorprendre amb On és la mà-
gia (Música Global), una re-
confortant col·lecció de deu
cançons trufades de pop llumi-
nós, efectes, melodies boni-
ques i lletres pensades. Amb
l’àlbum encara calent, el grup
el presentarà aquest divendres
en el festival BarnaSants en
L’Auditori (21 h) en un con-
cert excepcional, ja que oferi-
rà el contingut de la seva obra
i alguns temes anteriors amb
la Cobla Bisbal Jove amb ar-
ranjaments fets expressament
per a l’ocasió. Ernest Crusats,
ànima del trio, era molt escèp-
tic al principi de rebre la pro-
posta per part de L’Auditori,
però ara considera que “aques-
ta fusió és espectacular. Ha es-
tat una gran idea, perquè ens
va arribar la idea quan ni tan
sols sabíem per on acabaria el
disc. Va ser una gran mostra
de confiança”.
En aquesta transformació

sonora de la qual es feia es-
ment al principi hi ha tingut
molt a veure Paco Loco, és a dir, Paco
Martínez, un dels productors talismà i
més reputats del mercat espanyol, que
es va bolcar en aquestes tasques des-
prés del seu periple com a músic de
bandes com Australian Blonde. “Amb
Paco ja vam treballar en el nostre pri-
mer disc, encara que el vam gravar a
Tarragona”, recorda Crusats. “És un
dels pocs productors que sap què és el
que volem aconseguir amb la nostra
música, ja que hi compartim referents
i influències,malgrat que somde gene-
racions diferents”. Treballar amb ell a
més és treballar amb la música d’una
manera una mica antiga: “És molt poc
digital, el disc es va gravar en cinta i en
una taula analògica. Ens va interessar
perquè ens havia agradat el seu treball
amb gent comBigott, Cuchillo oMishi-

ma, i pocmés, la veritat”. I no descarta
que en el futur la producció sigui assu-
mida pel mateix grup. “Nosaltres li
vamdonar les cançonsmolt preproduï-
des. Després, en aquelles dues setma-
nes que vam ser al seu estudi del Puer-
to de Santa María, ens vam exposar
molt a tot el que ell ens va proposar, i
la veritat és que ens ho vam quedar
pràcticament tot. Paco diu que se sent
a gust ambLa Iaia, perquè sol treballar
amb bandes més convencionals, és a
dir,més guitarreres”. Però també és ve-
ritat que aquest professional de la pro-

ducció “es perd una part important de
l’experiència perquè no entén el que
diuen les cançons perquè estan en
català”.
Parlant de lletres, Crusats (que és el

responsable de tots els textos i les me-
lodies del grup) sosté que “no són tan
introspectives, tenen un puntmés fan-
tasiós i, sobretot, molt metafòric. Són
lletresmolt obertes, expliquenuna rea-
litat inventada”. No té, llavors, la neces-

sitat d’utilitzar les lletres de les can-
çons per opinar? “Sí –confessa–, he
d’escriure més per arribar a això, al
punt de poder dir allò que realment
vull. Encara em falta”.
A l’hora de buscar el so a aquest

disc, van aparèixer lògicament i natu-
ralment les predileccions i gustos dels
membres del grup, influències que
l’aficionat pot anar descobrint. “Al co-
mençament hi ha els Flaming Lips,
després hi ha coses de Mark Oliver
Everett, líder dels Eels, també delsMe-
tronomy, dels Midlake, Tame Impa-

la”. Lament grisa de La Iaia té una opi-
nió analítica, exigent, del grup, del que
fan i del que feien. “El primer disc era
una història folk, costumista, m’agra-
dava alguna cosa, no tot estava mala-
ment; d’aquest diria que reflecteix
més les nostres influències i els nos-
tres gustos i crec que ens hem dirigit
més cap a on volem”. És a dir: “És més
arriscat, més passional; al final vols
trobar sinceritat, expressar la veritat
de cada un; mirar cap endins i no cap
enfora”.
Colofó: del que es fa aCatalunyamu-

sicalment, alguna cosa li interessa?
“Encara que sigui un tòpic, els dos pri-
mers de Manel es poden escoltar, so-
bretot a nivell de lletres i d’explicar
històries. I també els Za!, que tenen el
millor directe que hi ha aquí”.c

El concert, amb
arranjaments expressos
per a cobla, s’inclou
en el festival BarnaSants

Pasqual torna als versos de
Lope de Vega, escrits fa 400
anys; i sonen de nou com
un llamp fulminant i actual

El trio de Vic presenta el seu flamant àlbum ‘On és lamàgia’
en un concert excepcional a L’Auditori barceloní amb la Cobla Bisbal Jove

ALaIaia li agrada lacobla
Xavier
Antich


