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N
o són els Rolling
Stones. Per comen-
çar, no necessiten
cap geriatre. Però
han aconseguit que

la gent desfili fora del teatre amb el
cartell de “Compro entrades”.Des-
prés d’un mes de representacions
al teatre Pavón de Madrid, no no-
més han aconseguit un ple total i
una profunda emoció entre el pú-
blic, sinó que han deixat una llista
d’espera de 3.000 espectadors que

encara volen veure el muntatge al
qual aquests joves actors de La
Kompanyia del Lliure i de la Joven
CompañíaNacional de Teatro Clá-
sico –acompanyats de Rosa Maria
Sardà i al ritme de les mans, la gui-
tarra i el cajón flamenc– donen vi-
da al clàssic de Lope deVegaEl ca-
ballero de Olmedo, dirigit per Lluís
Pasqual. Una obra sobre l’absència
de l’amor i sobre el destí que és, a
més, tot un al·legat contra la intole-
rància. I que, després de triomfar a
Madrid, aterra des de demà i fins al
13 d’abril al Lliure de Montjuïc.
Després anirà a Bogotà i Almagro.

La història, explica Pasqual, és
simple: hi ha dos pobles molt pro-
pers, Olmedo i Medina, i un cava-
ller va de l’un a l’altre i allà s’ena-
mora d’una jove que el pare ja ha-
via promès a un jove del poble.
“Aquest home decideix matar el
cavaller per ser d’un altre poble i
haver vingut a endur-se les noies
d’aquí”, sintetitzaPasqual. I remar-
ca que això succeeix en un context
en el qual el rei “decideix que els
súbdits de Castella portin un dis-
tintiu a la roba que assenyali que
són jueus o musulmans perquè els
avergonyeixi parlar amb els cris-

tians”. “Als clàssics no se’ls ha de
donar actualitat, perquè en unmo-
ment on els que manen tenen tan-
ta corrupció mental, no és estrany
que un noi enmati un altre per ser
d’un altre poble. I al país dels ur-
dangarins, tothom pot defraudar”,
afegeix el director, que diu que El
caballero de Olmedo és l’obra més
lírica de Lope, on “l’amor és més
profund, adult, no romàntic, un
gran poema sobre l’absència, so-
bre el que passa quan el que me-
reix aquest amor no hi és”.
Pasqual ja havia muntat aquesta

obra el 1992 a Avinyó, però ara ho

fa demanera radicalment diferent:
si llavors la va realitzar en francès
ambmilmetres quadrats d’esceno-
grafia, onze cavalls i una trentena
d’actors al mig d’enormes camps
deblat, totmolt èpic, els pressupos-
tos actuals nodonenni per les espi-
gues. Però a més Pasqual volia un
espectaclemés líric amb els sis ac-
tors de la jove companyia del Lliu-
re i tres intèrprets de la Joven
CompañíaNacional deTeatroClá-
sico. Uns actors que han hagut de
submergir-se almóndel vers fins a
descobrir que en realitat, diuen,
“quan el domines et dóna més lli-
bertat”. Intèrprets als quals cal su-
mar a l’escenari l’actor i músic

Jordi Collet i els músics Antonio
Sánchez i Pepe Motos, responsa-
bledels arranjaments flamencs, en-
cara que la direcció musical és de
Dani Espasa. A tots ells se’ls suma
la saviesa escènica de Rosa Maria
Sardà, que va agrair la solidaritat i
la companyonia que ha viscut: des-
prés d’un mes i mig d’assajos va
emmalaltir i va haver de ser opera-
da. Carmen Machi es va llançar
sense xarxa i la va substituir fins
que la Sardà va poder incorporar-
se a les nou últimes funcions de
Madrid i ara aBarcelona, on, enca-
ra convalescent, per si de cas,
compta amb Francesca Piñón com
a substituta per encarnar Fabia,
l’alcavota a la qual dóna vida.c

Una escena d’El caballero de Olmedo, dirigida per Lluís Pasqual, que demà es presenta al Lliure de Montjuïc
ROS RIBAS

Rosa Maria Sardà,
recuperada però
encara convalescent,
dóna vida en l’obra
a l’alcavota Fabia
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Adéu als cabells crespats
amb el Nanoqueratin system
Arriba el mètode revolucionari que introdueix diminutes
molècules de queratina per reestructurar els cabells. El
tractament tanca els cabells gràcies a la penetració de
vapor como si fos queratina natural
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Dia del pare:
pilot per un dia!
Un regal diferent, original i amb molta adrenalina!
Regala un bateig de 20 o 30 minuts en Tecnam 96, per
l�entorn de Montserrat

Aeròdrom d�Odena - Autovia A-2 salida 557
www.laminarair.com

Lamina Air

AQUEST CUPÓ INCLOU
Bateig de 20 o 30 minuts (reals a l�aire) de vol en Tecnam 96
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Lluís Pasqual dirigeix al Lliure ‘El caballero deOlmedo’ lluny de l’èpica que li va insuflar a Avinyó

Lopeambànimaflamenca


