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EL CABALLERO DE OLMEDO
Direcció: Lluís Pasqual
Intèrprets: Laura Aubert, Javier
Beltrán, Paula Blanco, Jordi Co-
llet, Carlos Cuevas, Pol López

■ Lope i Pasqual al Teatre Lliure.
Un clàssic revisat, una posada en
escena del nostre temps, uns
actors joves que canten, ballen, fan
esgrima…

El caballero de Olmedo és una
de les obres més madures de Lo-
pe, Pasqual ja l’havia dirigit al Fes-
tival d’Avinyó fa més de vint anys

i davant de 3.500 espectadors ca-
da nit. Allà els actors es movien
per un immens camp de blat de
Castella. Al Lliure, Pasqual hi ha
posat cadires en un semicercle
que recorda un tablao flamenc,
amb guitarrista i ‘cantaor’, és clar,
i els actors seuen o es mouen, ba-
llen , interpreten o canten en cor,
o canten sols, però sempre tens
la sensació que tots actuen.

El text en vers –amb versió de
Francisco Rico– flueix i es res-
pecta de la boca d’aquests joves
actors de dues companyies –Jo-

ven Compañía Nacional de Te-
atro Clássico i la nova Kompa-
nyia del Lliure– fusionats en
aquesta ocasió per obra i gràcia
del director, que aposta per nous
valors de l’escena i els dóna l’opor-
tunitat d’un gran aprenentatge.
I els actors responen. No hem
d’oblidar una figura central: l’al-
cavota Fabia, la genial Rosa M.
Sardà, que ella sola omple l’es-
cenari i arrossega el públic allà
on vol ella.

Aquest Caballero és pura in-
terpretació, allunyat de grans

retòriques, gran escenaris i grans
vestuaris. Aquí, les escenes po-
drien passar a la cantonada de
casa. Això sí, respectant el vers

de Lope, que és, al cap i a la fi, el
que venim a escoltar. I això s’agra-
eix perquè moltes vegades, en
teatre clàssic, els actors es men-
gen els versos i aquest cop, en
general, no. Però els actors –ja
ho he dit– fan de tot: cantar raps,
tangos, a veus, ballar… Pasqual
es permet llicències que li que-
den rodones i el públic les ova-
ciona.

Jo diria que El Caballero de
Olmedo de Lope-Pasqual és la
gran obra de la temporada. Per
tant, qui li agradi el teatre en es-
tat pur que vagi al Teatre Lliu-
re de Montjuïc, perquè no sé si
l’obra correrà per Catalunya.
Tant de bo!
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Imatge de l’obra. FOTO: TEATRE LLIURE

REDACCIÓ/ACN

El Govern acordà ahir concedir la
Creu de Sant Jordi 2014 a 27 per-
sones i 15 entitats que han des-
tacat «pels serveis prestats a Ca-
talunya» en la defensa de la seva
identitat o, més generalment, en
l’àmbit cívic i cultural. Entre els
dintingits es troben els reusencs
Macari Gómez Quibus ‘Mac’ i Jo-
sep Maria Martí i Martí i el tarra-
goní Joan Josep Guinovart i Ci-
rera. A més a més, entre les enti-
tats han estat guardonats l’Institut
Pere Mata de Reus i l’Institut
d’Estudis Penedesencs.

Macari Gómez Quibus és un
cèlebre cartellista cinematogràfic,
conegut artísticament com a
‘Mac’, nascut a Reus i resident a
Olesa de Montserrat (Baix Llo-
bregat). La Generalitat li otorga
el guardó en reconeixement a la
qualitat i la versatilitat d’una obra
de projecció internacional, vin-
culada al record de pel·lícules mí-
tiques en la història del cinema.

Josep Maria Martí i Martí és
periodista, nascut a Castellvell
del Camp. És premiat pel conjunt
d’una trajectòria especialment
rellevant en l’àmbit radiofònic i
tambéenl’àmbitacadèmic.Caldes-
tacar-ne la capacitat de descobrir
nous talents i la seva influència,
durant l’etapa en què dirigí Ràdio
Reus i Ràdio Barcelona, en què la
Cadena SER va incrementar la
programació en català. Actual-
ment és un dels articulistes de
Diari de Tarragona.

Joan J. Guinovart i Cirera és
un farmacèutic i bioquímic, nas-
cut a Tarragona, que rep el guar-
dó per la projecció internacional
de les seves recerques sobre els
trastorns metabòlics causants de
malalties neurodegeneratives.

La resta de premiats són el
compositor Xavier Berenguel, la
fotoperiodista Joana Biernés, el
filòleg José Manuel Blecua, la ju-
rista Alegría Borràs, el promotor

cultural Josep Maria Busquets,
l’escriptor Jaume Cabré, l’agent
comercial Aureli Casabona, l’exe-
cutiu Enric Crous, l’escriptor Su-
so de Toro, l’actriu Vicky Peña,
la pedagoga Rosa Gratacós, el sa-
cerdot Joan Llort, el fotògraf Ma-
rià-Ignasi Marroyo, el geògraf Ri-
card Masó, la joiera Rosa Maria
Oriol, l’editor Lluís Pagès, el pro-
motor cultural Francesc Panye-
lla, el pedagog Enric Puig, el mon-

jo i historiador Hilari Raguer, la
promotora social Mercè Riera, el
metge Josep Maria Sala i Xam-
peny, i el realitzador de televisió,
Sergi Schaaff. També, a títol pòs-
tum, al promotor social Lluís Mar-
tí i Bosch i el pallasso Joan Mon-
tanyès, ‘Monti’, que moriren l’any
passat.

L’Ajuntament de Reus, per la
seva banda, va felicitat ahir els
guardonats de l’àmbit local.
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CreudeSantJordiperaJosepM.Martí,
Macari Gómez i Joan Josep Guinovart
El periodista i el
cartellista reusencs i el
bioquímic tarragoní,
entre les 27 persones i
15 entitas guardonades
per la Generalitat
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Pere Mata i Institut d’Estudis Penedesencs
■ L’InstitutPereMatarepladistinció
pel valuós servei prestat en els
àmbits de la salut mental, la
discapacitat intel·lectual i l’atenció
a les persones grans, així com en el
conjunt de l’obra social de les
fundacions que hi són vinculades.
L’Institutd’EstudisPenedesencs,per
l’interès de la tasca que du a terme,
dedicat a l’estudi, la promoció i la

difusió del patrimoni cultural,
històric i científic de les comarques
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el
Garraf.Apartirdel1977haprojectat
aquest espai al conjunt del país, des
del suport de la societat i la
col·laboracióamblesadministracions.
Altres institucions premiades són
el Casino Llagosterenc, CCOO,
Coral Llessamí, Els Pescadors de

l’Escala, la Federació d’Ateneus de
Catalunya, Federació de la Salut
Mental de Catalunya, Fundació
Busquets de Sant Vicenç de Paül, la
Fundació Oncològica Infantil
EnriquetaVillavecchia,FundacióVidal
i Barraquer, Organització Catalana
deTrasplantaments,ReialAcadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona,
Societat Coral Diana i UGT.

El cartellista Macari Gómez
Quibus, ‘Mac’. FOTO: DT

El periodista Josep Maria Martí i
Martí. FOTO: DT

El farmacèutic i bioquímic Joan
Josep Guinovart i Cirera. FOTO: DT

Mor un noi
de 15 anys en
precipitar-se
d’un ferri

BARCELONA

■Un noi de 15 anys va morir la
matinadadediumengeadilluns
després de precipitar-se al mar
des d’un ferri de Grimaldi Lines
que estava atracat al Port de
Barcelona,segonsvaninformar
fonts de la companyia naviliera.
La víctima havia viatjat des de
Civitavecchia,aItàlia,juntament
a m b u n g r u p d ’ u n s 3 0 0
estudiants de secundària que
participaven al festival de
literatura ‘Amare Leggere’. Els
fets es van produir al voltant de
dosquartsdetresdelamatinada
després que la víctima i els
seus amics havien tornat de fer
una volta al centre de la capital
catalana.Lavíctimavacauredes
del pont número 11 del vaixell,
situat a la zona de la piscina, per
causes que es desconeixen, tot
i que les investigacions de la
GuàrdiaCivilapuntenalfetque
es tractaria d’un accident.
L’autòpsia haurà d’aclarir les
causes exactes de la mort.

VILADECANS

Un conductor
s’encasta contra
una autoescola
■ Un conductor sense carnet
i amb un vehicle prestat es va
escastar dilluns passat contra
una autoescola del RACC al
barri de la Montserratina de
Viladecans. Com a conseqüèn-
cia de l’accident, del qual s’in-
vestiguen les causes, va resul-
tar ferida lleu la dona que ate-
nia la recepció de l’autoescola,
que va haver de ser trasllada-
da a un centre sanitari per rea-
litzar-li les corresponents pro-
ves mèdiques. La dona presen-
tava ferides en una cama. Com
a conseqüència del xoc, tam-
bé va resultar afectat un altre
vehicle que es trobava esta-
cionat al carrer.


