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Grans ovacions. Molts bravos. I
lameitat del teatre aplaudint dre-
ta. Així, com a les grans ocasions,
va acabar ahir a la nit l’estrena al
Teatre Lliure de Montjuïc de la
particular versió –neta, juganera,
poètica, flamenca– que Lluís Pas-
qual ha fet del clàssicEl caballero
de Olmedo, de Lope de Vega. El
públic va quedar conquistat per
la senzillesa i l’efectivitat d’un
muntatge en què Pasqual, molt
lluny de quan va adaptar lamatei-
xa obra fa 22 anys per al festival
d’Avinyó amb cavalls i enormes
campsde blat, amés d’una trente-
na d’actors, va apostar –amb l’aju-
da de l’escenògraf Paco Azorín,
que firma també en aquests mo-
ments la Tosca del Liceu– per un
escenari buit, com si fos un ta-
blao flamenc, sense més decora-
ció que una dotzena imitja de ca-
dires de fusta velles on seuen els
protagonistes i es mantenen a la
vista del públic tota l’estona enca-
ra que no actuïn, i des de les
quals els músics toquen el cajón
flamenc o la guitarra o piquen de
mans al ritme de combats amb es-
pases o de versos deLope conver-
tits en buleries i fins i tot en tan-
gos, per donar saba nova a aques-
ta sincera història d’amor, desa-
mor, gelosia i revenja.
L’obra, com si es tractés de Ro-

meu i Julieta o de Calixto i Meli-
bea, dissortats amants als quals
es fa referència directament en el
text, narra la història tràgica d’un
valerós cavaller d’Olmedo enamo-

rat d’una bella jove del poble veí
deMedina, el pare de la qual l’ha
promès a un jove atractiu –no a
cap monstre vell i lleig– del seu
mateix poble. Una alcavota i
bruixa, Fabia, farà de mitjancera
entre el cavaller d’Olmedo i la jo-
ve de Medina. I amb tot plegat ja
es veu prou que la cosa no anirà
gaire bé. I aquesta barreja
d’amor, humor i dolor de l’obra
Pasqual l’ha volguda vestir, tota
sencera, amb un to flamenc, amb
duende, amb quejío, amb passió,
amb sentiment. I l’aposta, certa-
ment, li ha sortit rodona.

Sobretot considerant que a la
bona acollida de l’aposta escèni-
ca i musical se li suma l’energia
d’un bon grapat de joves –sortits
de la nova Kompanyia del Lliure
i de la Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico– que actuen al
costat d’unsmúsicsmoltmés que
solvents que igual toquen que
canten i, també, al costat d’una ac-
triu consagrada com Rosa Maria
Sardà, que, després d’un ensurt
de salut durant els assajos, que la
va obligar a deixar-los i va fer
que a l’estrena aMadrid la substi-
tuís Carmen Machi, ja va poder

retornar a les últimes funcions
del teatre Pavón i ahir al Lliure
es va ficar el públic completa-
ment a la butxaca amb l’humor
de cada aparició de Fabia, l’alca-
vota eixerida i bruixa. Una Fabia
que fa de presentadora de l’obra i
dels seus diferents capítols com
si el que allà s’escenifica fos en
realitat una recreació d’una vella
història. Una Fabia que, a l’inici,
demana temps mentre “los chi-
cos”, els joves actors, escalfen. Ac-
tors que, diu, han de ser comatle-
tes per a la intensitat d’aquesta
funció. “I tu no escalfes?”, li etzi-

ben des del públic a la Sardà.
“Jo? Jo ja no escalfo res, m’escal-
fo llegint els diaris”, respon amb
vivacitat just abans que comenci
el drama.
Una obra amb moltes virtuts,

doncs, a les quals no hi falta un
inconvenient: a la sortida, ahir,
força espectadors van apuntar
problemes per escoltar amb prou

netedat part dels versos a què tan
espectacularment s’han adaptat
els joves intèrprets en un temps
realment escàs.
Uns intèrprets que van vestits

amb robes actuals, encara que es
posen la capa o l’espasa que els
esperen en un lateral quan els
correspon. I que malgrat les ro-
bes van aconseguir ahir a la nit,
amb l’ajuda d’una ambientació
simple i excel·lent, fer còmplice
el públic en una història en què
tots els protagonistes són hu-
mans, en cap cas estereotips,
éssers amb els seus propis sen-
timents i dubtes. Encara que tam-
bé Lope faci que aparegui breu-
ment, per recordar en quin món
es movien realment aquests
joves i passionals personatges, el
rei de Castella ordenant que els
seus súbdits “moros i hebreus”
portin distintius que facin que els
cristians s’avergonyeixin de par-
lar amb ells.c

Pol López i Javier Beltrán en una escena d’El caballero de Olmedo al Lliure

Soren Evinson i Bernat de Gispert a Homenatge a l’idiota
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La Sardà es va ficar
el públic a la butxaca
amb la divertida
interpretació
de l’alcavota Fabia
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El polèmic cineasta danès Lars
von Trier va abordar ja el tema el
1998 a la provocadora pel·lícula
Los idiotas, una comuna de gent
on tots es comportaven davant el
món com a discapacitats men-
tals. Un comportament que res-
ponia al fet que buscaven el seu
idiota interior en un intent d’alli-
berar-se de la cotilla de les nor-
mes socials. I avui i demà a l’An-
tic Teatre un altre creador
reivindica aquella figura retrata-
da per Von Trier: Soren Evinson
(Barcelona, 1980) fa un pas més
enllà en el tema ambHomenatge
a l’idiota, un muntatge que Evin-
son protagonitza al costat de Ber-
nat de Gispert, un performer
amb discapacitat física i mental
que va ser alumne seu durant
tres anys en un taller de teatre
per a discapacitats. Dos intèr-
prets amics amb una química
molt especial decidits a fer coses
estúpides en escena sense perdre
la serietat del tema que tracten.
Perquè el muntatge, que s’es-

trena a Barcelona, busca subver-

tir. Si, com apunta Evinson –un
artista que es va formar a l’Insti-
tut del Teatre abans de traslla-
dar-se a Londres–, la incapacitat
de presentar-se en l’esfera públi-
ca és una de les definicions de
l’idiotisme, el fet d’actuar cons-
cientment com un idiota re-
presenta subvertir la nostra iden-
titat social i política. “La figura de
l’idiota, o del que escull ser un idi-
ota, qüestiona tota una sèrie de va-
lors i actituds vitals que van de
l’amor a la idea de treball o elsmo-
des de producció. Fins i tot qüesti-
ona com pensem, tot el nostre ra-
ciocini”, afirma. Amb la seva acti-
tud en escena, Evinson i De Gis-
pert proven la seva intel·ligència i
la del públic en una peça estructu-
rada com un test en el qual a l’es-
pectador també se li fan pregun-
tes i fins i tot se’l tracta –molt deli-
cadament– com un idiota.
Per Evinson, l’obra, en la qual

els dos protagonistes corren
junts per l’escenari, es divertei-
xen, s’interroguen i fins i tot pes-
quen –surten a pescar... conills–
és tendra i fresca però també
molt dura, perquè posa en escena

“una amistat entre dos personat-
ges impossibles”. Una amistat
que, tot i això, existeix i és la que
ha donat lloc a aquesta obra:
“Quan donava el taller de teatre a
Bernat em vaig enamorar de com
treballava, es la seva perseveran-
ça, la seva força per continuar en-
davant, no coneix la paraula por.
I vaig pensar que algun dia farí-
em alguna cosa”. I quan va voler
fer un treball sobre la figura de
l’idiota va pensar que havia de
comptar amb algú com ell, el que
en una altra època se li hauria de-
finit així, perquè “resultava incò-
mode i suscitava immediates pre-
guntes”.c

Lluís Pasqual triomfa amb una adaptació d’‘El caballero de Olmedo’ molt neta i amb un poètic aire flamenc
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SorenEvinson reprèn
el poderde subversió
de la figurade l’idiota


