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SINOPSE

Documental  sobre  o  revolucionario
disco de flamenco-rock Omega, com-
posto polo mestre Enrique Morente e
o grupo granadino Lagartija Nick en
1996. Un disco rompedor e de gran
impacto no panorama musical nacio-
nal  e internacional no que Morente
adaptou  temas  do  cantautor  cana-
dense Leonard Cohen e puxo música
a poemas de Federico García-Lorca.

ENTREVISTA A SÁNCHEZ-MONTES

20 anos de Omega e continúa a ser
vangardista.
O certo é que cando Enrique Moren-
te e Lagartija Nick empezaron este
proxecto xa se sabía que algo grande
ía pasar. Enrique levaba moitos anos
traballando  noutros  sons  máis  aló
dos que tan ben coñecía do flamen-
co, e Lagartija non era un grupo sen
sustancia, senón todo o contrario. Se
a iso sumamos a Lorca, a Cohen e a
pioneiros como Jesús Arias, o asunto
pintaba  ben.  E  efectivamente,  20
anos despois de que se iniciase esta
aventura seguimos ouvíndoa con sor-
presa e admiración.

Por que este documental?
Traballei con Universal varias veces,
co  documental  sobre  A  lenda  do
tempo de Camarón, co de Martirio...
Tratábase de aproveitar a efeméride
para facer unha película relacionada
coa reedición do disco.  Os 20 anos
de Omega presentábanse como unha
ocasión moi boa para revisar que pa-
sou e polo en imaxes.

Debeu  ser  emocionante  preparar
este  documental  sobre  Morente
xunto á súa familia e amigos.
Para  min,  que  levo  tantos  anos  de
traballo con Morente, foi moi emoti-
vo. Pero foi unha especie de catarse
para todos, para a familia. Por pri-
meira vez vinos rir e gozar vendo ví-
deos dunha época que desde logo es-
trañan, creo que ese punto de cam-
bio percíbese na película.

O  máis  difícil  á  hora  de  preparar
este traballo?
Tentar ter obxectividade sobre algo
que teña que ver con Enrique.  E esa

distancia sempre debe existir entre
creador e protagonista. Un dos ob-
xectivos era dicirmos o menos posi-
ble  que  era  un xenio;  demasiados
eloxios  restan verdade,  e  ademais
neste caso son innecesarios porque
non hai máis que velo e ouvilo.

Que  material  inédito  atoparemos
neste documental?
Case todo o que vai escoitar o es-
pectador  son  directos  ou  ensaios.
Hai  moitas  perlas,  audios  de  con-
certos que eu tiña gravados ou en-
trevistas con Enrique que non viran
a luz. E ademais hai moito material
inédito na banda  sonora,  cancións
que  non  están no disco orixinal  e
versións descoñecidas que van sor-
prender ao público.

Foi difícil desentrañar a orixe dun
disco tan poliédrico, case tan im-
preciso como a orixe do flamenco?
Está claro que hai unha chea de an-
tecedentes,  xente  importante  que
experimenta co flamenco e outras
músicas e que o fai con moita cali-
dade: Sabicas con Joe Beck, Smash,
Camarón...  Pero o  facelo  desde  o
coñecemento  da  profundidade  das
letras  de  Lorca,  de  Leonard  Co-
hen...  Iso  é  o  que  fai  especial  a
Omega. Se non se xuntan dous eixos
a  priori  tan  antagónicos  como La-
gartija  Nick,  con  todo  o  coñece-
mento cultural profundo de Antonio
e  Jesús  Arias,  e  un  cantaor  como
Enrique, tan interesado en rescatar
aos poetas e ofrecer unha visión de
esquerdas do mundo do flamenco,
iso non se podería ter feito.

Está tamén o cambio de dirección
que sofre o proxecto inicial, que é
un  disco  de  versións  de  Cohen,
sen rastro aparente de Lorca...
Enrique tiña as orellas  e a mirada
moi abertas. Atoparse con Jesús e
Antonio Arias faille cambiar de idea
e deixar de lado o proxecto orixinal
para, a partir de aí, mirar a Omega
como algo moito máis serio. O na-
moramento  de  Enrique  por  Cohen
estaba  nos  seus  primeiros  discos,
que son de cantautor, pero cando o
coñece  persoalmente,  Cohen  está
xa  noutro rexistro  surrealista.  Ese

Cohen é o que leva a Enrique a Poe-
ta en Nova York. Creo que esa rela-
ción  que  descobre  é  a  que  lle  fai
sentirse insatisfeito coa idea de gra-
var un disco de versións de Cohen.

A casualidade quixo que Cohen fi-
nase antes da estrea do documen-
tal. Chegou a velo?
Non. Contactamos con el para facer-
lle unha entrevista, pero daquela xa
estaba  mal  e  non  houbo  maneira.
Afortunadamente, apareceu esa en-
trevista súa n'Os Ánxeles e vimos que
era case mellor: el, tentando promo-
cionar  Omega en  Estados  Unidos.
Agora, coa súa morte, o documental
non só cobra sentido como homena-
xe a Lorca, a Enrique e a Jesús Arias,
senón tamén a Cohen.

Jesús Arias xa non está connosco,
cal foi a súa achega en Omega?
Absolutamente  fundamental.  Jesús
era un dos primeiros en traer a Espa-
ña a experiencia do punk e ademais
era  un  intelectual  moi  próximo  e
querido por  Morente,  inspirador  de
grupos como Lagartija, KGB e TNT. El
escribiu toda unha tese sobre a mú-
sica adecuada ao poema que logo se
convertería  en  Omega e  actuou de
intermediario e axitador para que o
disco  puidese  gravarse.  Considero
que  Jesús  está  a  ter  un  recoñece-
mento póstumo que merecía recibir
moito antes, nos anos nos que sentiu
tanta incomprensión.

Arriscouse Morente con Omega?
Non, el sabía ben o que estaba a fa-
cer. Quizais arriscáronse máis Lagar-
tija Nick, porque a súa carreira era
aínda moi curta e aquel disco produ-
ciu moitas fisuras no grupo.

De que Andalucía fala Omega?
Fala  da Andalucía  verdadeira.  Creo
que  xa  está  ben  de  pedir  perdón,
podemos e debemos estar orgullosos
de ser granadinos e andaluces.

Este  documental  faranos  reflexio-
nar, valorar máis aos nosos xenios?
Oxalá, sería moi bo se iso sucedese.
Pero polo menos quedará, como tan-
tos outros traballos, como un teste-
muño  dese  momento  brillante  que
eles foron capaces de xerar.
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