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ns va sorprendre a tots. Va presentar el seu
últim projecte als mitjans de comunicació en
pijama i dins elllit en una mise en scenea la suite
Salvador Dalí de 1'Hotel Ritz de Barcelona. Un
cop va acabar de posar per als nombrosos foto-
grafs que hi havia congregats, Ángel Pavlovs-
ky va acudir a l'esmorzar-presentació de la seva

proxima obra -sense treure's el vestit de somiar, com eIl
en diu del pijama-, al salonet annex al dormitori de la
suite, on va explicar amb ets i ut~ el seu nou projecte, pero
sense desvelar-ne tots els secrets. Ens va dir que 1'havia
concebut amb un format curt de manera voluntaria, cosa
especialment difícil per a un artista eloqüent que reco-
neix que li agradamolt parlar i que quan comen¡;:a a fer-
ho s'embolica com una persiana.

"Sera un espectacle petit en les seves aspiracions que
s'ha pogut muntar gracies a la coHaboració de bons amics,
sense l' ajut deIs quals mai hauria pogut veure la Ilum.
Jo mateix el produeixo i, com sempre, me la jugo a 1'hora

ció directa d'anada i tornada amb el público Tinc feta una
selecció de 77 can¡;:ons que no duraran més d'un minut
cadascuna i textos sentits que s'escaparan del topic i la
moralitat facil, perque el públic és prou inteI-ligent per
entendre'm. L'espectacle sera un joc esbojarrat que no
durara més d'una hora i mitja i que fara referencia a l'ac-
tualitat del moment, pero sempre amb bon humor, per-
que 1'humor té un poder absolutament provocador".

L'humor és basic per a aquest artista d' origen rus per
part de pare i de mare -nascuda a l'Argentina pero de
pares russos- que fa 45 anys que aconsegueix que damunt
de 1'escenari es produeixi un miracle inexplicable: un es-
pectacle teatral amb valor estetic, que ell defineix com ma-
riconeofi. Tots aquests anys d'experiencia li han servit per
descobrir una cosa important: "L'humor crea solidaritat
entre la gent i ajuda a fer que tot i tothom creixi i esti-
gui més viu", afirma. Com ell apunta, en el seu especta-
cle no faltaran les referencies a 1'actualitat, els protago-
nistes de la qual (polítics, clergat, defensors de la moral

d' estrenar, perque mai he tingut cap ajuda, ni estatal ni
institucional, de les que donen als artistes", va explicar.

Sera un espectacle atípic, com eIl, obert a la improvi-
sació, tot i que partira d'unes idees generals a partir de
les quals desenvolupara el text, La seva manera de tre-
ballar mostra també la seva manera de ser: complexa, di-
vertida i tendra, amb una ment viva¡;:,capa¡;:de retratar
amb sentit de 1'humor i ironia el món en que vivim, i que
trasllueix un fons íntegre i emparic que el fa una perso-
na que es fa estimar i que crea una connexió directa i com-
plice amb l' espectador.

Esbrinar en que consisteix exactament 1'obra Hoy, si-
empre, todavía... no és tan senzilI. Ell ho explica aro: "No
hi ha artistes, només una actriu que s'assembla molt a mi,
pero és rossa, glamurosa i molt actual, i d'avui dia. Dalt
1'escenari també hi haura dos pianos idos músics (Joan
Aymerich i Barbara Granados, la besnéta del pianista i
compositor Enric Granados) que posaran música a les

can~ons que cantaré, pero tampoc sera un recital, ni tam-
poc un monoleg. Diríem que establiré una comunica-

i altres personatges iHustres) ofereixen diariament un ma-
terial de valor inestimable per als creadors i humoristes.
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Ángel Pavlovsky va comen¡;:ar en el món de 1'espectacle
quan tenia divuit anys com a figurant d'espectacles
d'opera, en obres com Carmen 011 trovatore, a la ciutat
de Buenos Aires, on vivia quan estudiava a la universi-
tato Primer a la de medicina, i a la d'arquitectura, després.
El món del teatre va poder més que el de les aules i fi-
nalment va optar per dedicar-s'hi de pIe. Té la sort que
va poder estudiar amb un geni: Víctor García, un pro-
fessional que 1'actriu Núria Espert posteriorment va por-
tar a Barcelona i amb el qual va fer muntatges teatrals
memorables, com ara Las criadas, de Jean Genet, i Yerma,

de García Lorca. Posteriorment, el jove Pavlovsky es va
dedicar al mim, a la dansa i a la interpretació, feines que
el van dur a participar en tots els espectacles de Broad-

way (EUA) que arribaven a la capital argentina.

L'artista que coneixem avui dia s'ha fet a Barcelona. El



1973 va deixar definitivament el seu país d'origen per es-
tablir-se a la Ciutat Comtal. 47 anys dalt dels escenaris
l'han canviat. Explica que quan va comens:ar a treballar
el sorprenia la facilitat i naturalitat amb que es movía dalt
de l'escenari, pero amb l'experiencia ha apres que és molt
difícil fer-hi les coses bé. '~bans no sabia que volia; ara,
com a mínim, sé el que no vull", afirma. Pel camí, pero,
no ho ha perdut tot. Conserva la capacitat de sorpren-
dre's i, més que conservar, el que s'ha tret de sobre és "un
munt de defectes que abans veia en els altres, perque
sóc un perfeccionista. Ara em sembla que sé demanar les
coses d'una altra manera", afirma.

Els seus espectacles han donat vida a La Pavlovsky,
el seu alter ego, una fulgurant estrella de classe treballa-
dora que ell interpreta. La majoria d'espectacles de la
seva llarga trajectoria han assolit exit de públic i crítica.
Entre els més destacats hi ha Pavlovsky i su orquesta de
señoritas; Pavlovsky en concierto;Pavlovsky, esa mujer ino-
xidable; Pavlovsky ; Pavlovsky, éste es mi lugar, Pavlovs-

ky, estono esBroadway; Pavlovsky, rímel i castigo;Pavlovsky,

orgullosamente humilde; Alas fUrtivas i Oíd, mortales, que
fins ara havia estat la seva última producció (2001).

"Si l'actriu del nou espectacle és la dona que m'hauria
agradat ser? No sé si m'hauria agradat ser una dona. Si
hagués de tornar a néixer i pogués triar, no sé realment
que escolliria, probablement ser el que sóc. El cert és que
cada espectacle que faig intento que tingui una imatge.
Per exemple, Alas furtivas era un espectacle en el qual
hi havia molta confessió i la imatge d'aquell xou és una
fotografia on porto un pijama glamurós, més que el que
m'he posat avui. Per al nou espectacle he triat una artis-
taftshion glamour que recorda les fotografies d' estudi que
moltes actrius tenen penjades a casa de quan eren joves.
M'assemblo una mica a la meya mare, pero ella era mo-
rena i més guapa. Molt més guapa", afirma.

L'espectacle no us de cebra. Hi trobareu humor, mor-
dacitat, inteI-ligencia i tendresa. Ell ho té molt clar: "Sera

l'exit d' aquest estiu, sobretot perque em penso que només
hi haura dos o tres teatres oberts en tota la ciutat".
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