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 Ja ho saben bé, vostès, poble 
sobirà, que el món del teatre 

és ple de llestos que es passegen 
amb el cap alt llançant proclames a 
tort i a dret, i de cop els veiem el 
llautó. Parlen de multiculturalitat, 
d’exquisides, de dolor, i d’amor. I, 
de sobte, pam, ens l’intenten clavar 
per l’esquena. I, per molt que 
intentin amagar-se i dir que l’infern 
són els altres, ens cauen de l’ase de 
cop. Aquest traïdor admira Wajdi 
Mouawad, però per una vegada a la 
vida, ens posarem del costat del 
poder. 

 Passa que el senyor 
Mouawad pretenia colar-nos 

el maltractador Bertrand Cantat 
en el seu espectacle del Grec Des 
femmes que, certament –i no és 
ironia, ehem– em moria de ganes 
de veure. Passa que Cantat va 
matar a cops l’actriu francesa 
Marie Trintignant al 2003. I sí, va 
complir condemna... Té dret a la 
redempció? Doncs aquest traïdor 
creu que sí: per això hi ha presons. 
Si no, fem d’animals i matem a tots 
els que maten.

 Però si Mouawad també creu 
que el seu amic de la 

infantesa mereix una segona 
oportunitat, per què no ha dit res 
quan ha substituït Cantat al festival 
d’Avinyó per un altre actor, o a les 
funcions que té previstes al 
Canadà? Ve aquí i parla de 
“censura” i se’n va, irat, tot 
obligant el festival Grec a inventar-
se un altre espectacle. 

 Des femmes havia de passar 
també per Bilbao i Madrid, i tot 

apunta a què tampoc la veuran, ara 
que l’ajuntament barceloní ha 
aixecat la llebre. I segurament 
tampoc visitarà Lió. El pobre 
Mouawad volia ajudar l’amic actor i 
rocker i potser l’ha enfonsat més... 
A la seva web diu que un artista és 
com un escarbat, que “es nodreix 
de la merda del món per al qual 
actua, i d’aquest aliment abjecte 
aconsegueix, de vegades, fer 
brollar la bellesa”. A la fitxa de Des 
femmes diu que Cantat s’alterna 
amb un altre músic. No diu per què. 
–Andreu Gomila 

El cas Cantat

Fa uns anys Sergi Pàmies va posar 
de títol al seu darrer llibre L’últim 
llibre de Sergi Pàmies. A més de ser 
una boutade, era una fórmula 
senzilla, divertida i pràctica de 
batejar un llibre amb el nom popular 
amb què se’l coneixerà. Els 
espectacles de Pavlovsky haurien de 
seguir la mateixa norma: “Jo no els 
posaria nom. Marcel Marceau anava 
pel món anunciant Marcel Marceau! 
Però he de canviar el títol per vendre 
la gira... i després és igual si poses un 
tros de l’espectacle anterior –diu 
Pavlovsky–. Per això busco noms 
divertits com Orgullosamente 
humilde o Rímel i castigo, tonteries 
així per diferenciar-los, però 
cadascun és continuació de l’altre”. 

Així Pavlovsky –“vigila com ho 
escrius perquè el rècord són cinc 
faltes!”, m’alerta– torna als 
escenaris barcelonins amb el seu 
darrer espectacle que ha batejat com 
Angelhada, i on desplega la seva 
personalitat de xouman vestit de 

fada kitsch. “Agafar un vestit i 
enganxar-hi porqueria, m’encanta”, 
diu. L’acompanya Martina Burlet 
amb uns curiosos instruments. 

Pavlovsky s’ha entossudit a fer 
sortir el nen o la nena “sense 
contaminar” que tots portem a dins. 
I fins que no acceptem aquest joc –és 
el moment del ‘síiiii’– no engega 
l’espectacle, que ell mateix ha escrit, 
dirigeix, produeix, il·lumina, vesteix 
i interpreta. “Amb els anys he après 
moltes feines. A mi m’encantaria no 
empaquetar i desempaquetar, però 
el teatre és molt car”, confessa. 

“Ja em semblava que  m’havia 
ficat amb tot, sobre la vida. I vaig 
començar a jugar amb les fades, 
però evidentment no de Walt Disney. 
Angelhada és un disbarat”, descriu . 
Pavlovsky ha canviat la crítica 
social dels primers temps –fa 
gairebé 40 anys– i l’humor dels anys 
següents, per un missatge 
d’optimisme carregat d’intenció. 

La seva evolució artística ha 
respost sempre als canvis socials. 
L’actor va aterrar a Barcelona el 
1975, al cabaret de transvestits 
Barcelona de Noche  –“ara en diuen 
transformistes”, es corregeix–, on 
va descobrir la seva part femenina, 
la Pavlovsky, de la qual mai més es 
despendria gràcies a l’èxit fulgurant 
que van suposar-li els lluentons i 
l’ambigüitat sexual durant aquells 
anys de transició. Els amics de la 
gauche divine consideraven que era 
“més trencador i que impactava a la 
gent més directament que les seves 
cançons perquè es despertessin 
d’aquell endarreriment moral, 
estètic i personal al qual ens havien 
conduït”, recorda l’actor. De 
l’underground va passar al teatre 
comercial i ha mantingut una 
carrera intensa com la Pavlovsky i 
com a actor de repartiment en òperes 
i obres. “He anat canviant. Com? 
Treballant molt. Però no assajant, si 
ni assajo! És una feina interior, 
llegeixo molt, i tot això queda. Però 
tampoc vull fer autoajuda al públic.  
A mi ningú m’ha encomanat la 
missió de millorar la gent ni 
culturitzar-la”, ens tranquil·litza.  

‘Angelhada’. Artèria Paral·lel.  
Fins al 5 de juny.

Ángel Pavlovsky va emergir 
del món del transvestisme i 
ha portat els lluentons als 
grans escenaris. La Laura 
Serra escolta una fada.

L’últim xou de Pavlovsky

“A mi ningú m’ha 
encomanat la 
missió de 
culturitzar la gent”

“Detesto posar”, diu Pavlovsky mentre sedueix la càmera amb la mirada. “Fes-me el Photoshop que vulguis”, incita.
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