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pectador. Vull recuperar l’es-
perit de parlar i jugar amb la
gent que em ve a veure”.

Sobre la temàtica de l’obra,
l’artista argentí explica que
l’humor serà, com sempre,
molt important: “El bon
humor és una de les millors
coses de la vida, crea molta so-
lidaritat i ens ajuda a estar
vius. No hi haurà grans textos
però seran molt sensitius, fu-
gint sempre del tòpic i la mo-
ralina”. Per vehicular aquest
humor, Pavlovsky es valdrà de
temes de l’actualitat, amb la
política present: “Tots els es-

pectacles, fins i tot els més ca-
bareters, són absolutament po-
lítics. Al món sempre passen
coses que no ens agraden i jo
sóc partidari de parlar-ne”. I
va més enllà: “Quan anem al
teatre hem de ser conscients
que arreu del món s’estan pro-
duint en aquell precís mo-
ment grans injustícies que
provoquen morts, maltracta-
ments i altres tragèdies, cal
parlar de totes aquestes coses
dalt de l’escenari”.

Fent gala del seu proverbial
bon humor, l’actor no dubta
que Hoy, siempre, todavía... serà
l’èxit de l’estiu a la cartelle-
ra teatral barcelonina, “més
que res perquè durant l’agost
només hi haurà tres teatres
oberts”.

Roberto G. Alonso presenta una obra sobre la literatura de Jean
Genet plena de sexe, com havia de ser, però que no arriba mai
al punt G de l’espectador. Les escenes cada cop són més ex-
plícites, cosa que lliga amb la narrativitat teatral típica del llen-
guatge coreogràfic de G. Alonso, però és una literalitat que
fa semblar falses les accions que presenta, ja que finalment no
transmeten sensualitat sinó monotonia.

Mon Genet és un espectacle barroer, amb les seves parts sense
polir ni lligar correctament. Els dibuixos de Cocteau, per exem-
ple, projectats sobre un teló de gasa, es van ensenyant com si
es dibuixessin al moment, però l’efecte no està ben aconseguit,
i apareixen sense ritme, repetint-se o apagant-se sense sentit
aparent, convertint-se en pura ornamentació que no aporta
significat. De la mateixa manera, el vestuari i l’atrezzo no casen
amb la suposada naturalitat animal dels personatges de Genet.
L’artificiositat és constant, malgrat els músics que –entre te-
nebres i de tant en tant silenciats per cançonetes franceses en-
llaunades– intenten emplenar el teatre d’emocions reals i di-
rectes per als espectadors. Potser hauria valgut més la pena de
mostrar menys i fer un esforç estètic d’insinuació, si és que no
es podia ensenyar res de debò. Una cosa sí que és certa: l’en-
trega del coreògraf i ballarí en el paper del transsexual Di-
vina i la seva voluntat de posar-se en l’espiera dels espectadors
com a corpus sagrat per la mortificació sexual. Però és que con-
vertir una “petita mort” en una gran pietat barroca de pasto-
rets impúdics ja no escandalitza ningú.
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Buscant el punt G de
l’espectador

Bàrbara Raubert Nonell

‘Mon Genet’. Intèrprets: Roberto G. Alonso, Pau
Gómez, Cristina Martí, Óscar Reyes, Susana Rodríguez
i Toni Viñals. 5 de juliol. Festival Grec.

L’artista argentí torna a parlar d’ell mateix i de l’actualitat en el seu nou espectacle, sempre des del bon humor

Un Pavlovsky en plena forma
amb ‘Hoy, siempre, todavía...’

Pavlovsky rep els periodistes
estirat al llit del Saló Salvador
Dalí de l’Hotel Ritz. “Perdonin
que els rebi amb el meu vestit
de somiar”, es disculpa. I és
que va guarnit amb una ca-
misa de dormir que li cau
d’allò més bé. L’espai és molt
indicat per parlar sobre el seu
nou espectacle, que ben segur
que mantindrà les constants
que sempre l’han caracterit-
zat: elegància, glamur, ten-
dresa i també un raonable pes-
sic de mala bava. L’espectacle
porta el suggerent títol de Hoy,
siempre, todavía... i es podrà
veure a partir del 16 de juliol

al teatre Borràs de Barcelona,
on s’hi estarà en principi du-
rant tot l’estiu.

“És un espectacle petit en
les seves aspiracions”, així de-
fineix d’entrada l’artista la
seva nova creació, que com és
habitual, comptarà amb
acompanyament musical
sobre l’escenari amb la pre-
sència dels pianistes Bárbara

Granados i Joan Aymerich.
“Tots els meus col·laboradors
són amics i jo sóc l’actriu i el
productor”, explica l’artista.
En aquest sentit, Pavlovsky no
s’està de dir que mai ha rebut
cap ajuda estatal i que amb
Hoy, siempre, todavía... se la
torna a jugar de veritat.

La definició de l’espectacle
que fa el seu creador deixa
més enigmes que certeses per
a la gent que necessiti saber
fil per randa de què va una
proposta per decidir si hi va o

no: “Hi ha temes musicals
però no és un recital de can-
çons i tampoc és un monòleg
tal com s’entén avui aquest
gènere”. Sobre aquest últim
aspecte, Pavlovsky precisa una
mica més: “Més que monòlegs
el que jo sempre he fet són so-
liloquis que em permetien
apropar-me molt al públic i
interactuar amb ell. En els úl-
tims espectacles, però, ho
havia deixat una mica de
banda i ara m’interessa tornar
a explotar el feedback amb l’es-
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Ángel
Pavlovsky té
energia per
donar i per

vendre, el seu
humor, tendresa i
mala bava tornen a
l’escenari teatral
amb ‘Hoy, siempre,
todavía...’, que es
veurà al Borràs a
partir del 16 de juliol.

“El bon humor és
una de les millors
coses de la vida,

crea molta
solidaritat i ens

ajuda a estar vius”


