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T
orna al Paral·lel amb vestit 
nou –de fada– i amb un pa
rell de dècades més al seu 
currículum. Han quedat 

enrere els lluentons, els talons, les 
cançons i la vedet. També han que
dat enrere les ales. Les furtives del seu 
últim muntatge i les que van donar 
vol a l’estrella. «Estava fart de ser un 
àngel. Les fades són més màgiques i 
efectives, ho solucionen tot».
 L’armari d’Ángel Pavlovsky no 
té fons i el seu imaginari tampoc. 
Aquesta vegada surt al teatre Arte
ria amb bata blanca emplomallada 
i un look entre la princesa Turandot, 
la madrastra de la Blancaneu i la do
na aranya. L’acompanya, invisible, 
la vareta màgica del seu art i el seu 
enginy. Presenta fins al 5 de juny An-
gelhada, un espectacle en què torna 
a encisar la platea amb aquells as

sumptes sobre el tema diví, l’humà 
i ell mateix –que per alguna cosa és 
argentí– que tan bé fa anar. 
 Sense perdre de vista els proble
mes terrenals, ara l’artista transpor
ta el públic cap a un món fantàstic 
i celestial. Apareix envoltat d’una 
evanescència lluminosa que facilita 
l’encantament, i reparteix humor, 
ironia, confessions, complicitat i di
àleg amb la platea. I també històri
es delirants. «Vaig anar a una acadè
mia de fades del meu barri i em vaig 
graduar. Estem mal vistes, però el 
món necessita moltes més fades per 
arreglar el mal organitzat que ens 
envolta». 
 Amb 70 anys acabats de fer, Pav
lovsky reivindica l’ànima de nen 
que encara batega darrere les seves 
múltiples aparences. «Jo no visc en 
consonància amb l’edat que tinc, no 
jugo a petanca». Prefereix jugar amb 
les paraules. I amb aquest públic que 

d’una cantonada de l’escenari, s’en
carrega de la «banda sonora». No la 
deixa parlar, però ella es fa escoltar 
tocant diferents instruments i arte
factes, com el theremín. «Fa molt so
roll, hauria estat millor que ballés», 
diu en broma el seu tiet.
 L’espectacle, que es va estrenar el 
mes d’agost passat al Teatro Español 
de Madrid, recala després d’una breu 
gira a Barcelona amb una tisorada i 
amb novetats. «Fins i tot jo em vaig 
adonar que era massa llarg. N’he tret 
40 minuts i n’hi he afegit uns altres 
10, en els quals parlo en el llenguat
ge de les fades». En total, una hora 
o potser una mica més, segons com 
vagin les improvisacions. ¿L’esceno
grafia? Un tamboret. «¡Jo omplo l’es
cenari!». H  
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L’ENCÍS DE PAVLOVSKY ARRIBA A L’ARTERIA PARAL·LEL

D’àngel 
a fada

s’ha ficat a la butxaca després de mig 
segle i un any d’ofici i metamorfo
si. Segueix sent, diu, un nen «en un 
munt de coses». «La vida resulta molt 
millor quan la gent conserva aquell 
nen o nena, o tots dos com és el meu 
cas, que portem dins. Si estan ben 
educats, els petits diferencien mi
llor el que està bé i el que està mala
ment; s’entenen més que els grans». 
Però ens han acostumat, es lamen
ta, «a un pensament que es corres
pongui amb els anys que es complei
xen». No és el seu cas. 
 
LA NEBODA, A L’ESCENA / A la seva om
nipresència en la concepció del 
muntatge –és l’autor del text, de 
la dramatúrgia, l’espai escènic, la 
il·luminació (que té un gran prota
gonisme), el vestuari, la producció i 
la direcció– s’hi suma un nou nom. 
Ha convidat al xou la seva neboda, 
la ballarina Martina Burlet, que, des 

Ángel Pavlovsky, a 
‘Angelhada’, que es 
va estrenar a Madrid 
l’agost passat.

L’artista reivindica la fantasia i l’ànima de 
nen en el seu nou muntatge, ‘Angelhada’

HUMOR

Pepín Tre torna al Poliorama 
amb el seu monòleg d’hora golfa

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Sempre explica que el seu humor 
no és de l’anomenat intel·ligent, 
aquella etiqueta tan pomposa, per
què ell no ho és. Senzillament el de
fineix com a desbaratat, «d’estar 
per casa». És Pepín Tre, un humoris
ta format als bars de Madrid i que 
torna a Barcelona aquest cap de set
mana per a dues sessions  al Poliora

Jordi Oriol porta a la 
Beckett el seu joc sobre 
la fama d’‘Home-Natja’

ma, que s’ha convertit en el seu tea
tre d’acollida a Barcelona, després 
d’una altra breu visita de fa un any 
i mig. Els monòlegs d’un home com 
ell, en què no falta acompanyament 
musical, encaixen perfectament en 
aquest horari de sessió golfa que de 
mica en mica s’obre camí en el tea
tre de la Rambla.
 El seu espectacle té un títol con
tundent, Verdades como puños, però ve 
a ser el mateix dels últims 20 anys, 
«com fan els Rolling Stones amb les 
seves actuacions», apunta, o fins i tot 
Faemino y Cansado, que es mouen 
en una freqüència similar.

 Pepín Tre, tot un sexagenari, fa  
un parell de dècades que es dedica a 
l’humor, una tasca que ha fet com
patible amb les seves col·laboracions 
radiofòniques, treballs amb gent del 
seu perfil com Wyoming, gravacions 
musicals i la fundació del segell dis
cogràfic 18 Chulos, amb el seu amic 
Javier Krahe. En definitiva, un home 
d’esperit renaixentista i un llengut 
com n’hi ha pocs.

DEL RADICALS A LA BECKETT / Qui també 
juga amb el llenguatge, però d’una 
altra manera, és Jordi Oriol a Home-
Natja. Després de la seva estrena en 

el festival Temporada Alta i el seu 
recent pas pel Radicals Lliure, ara 
emprèn la seva temporada a la Sala 
Beckett, on aquest polifacètic actor i 
director juga a casa.
 Oriol recrea amb un humor que 
juga amb l’equívoc la història d’un 
home gris a qui al col·le li deien ca-
raculo. De sobte, li canvia la vida  i 
es converteix en un ídol, un perso
natge cool. Però aquest salt a la fama 
no serà definitiu. Oriol, aquí només 
autor i director, compta per a una 
peça amb música en directe amb el 
seu equip interpretatiu, liderat per 
Anna Alarcón i Òscar Muñoz. H
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33 Pepín Tre.

Home-Natja
3Sala Beckett  • Fins al 5 de juny  • Dimecres a 
dissabte, 22.00 hores; diumenge, 19.00 • 16 €

J Ángel Pavlovsky, que va iniciar 
la carrera barcelonina al Paral·lel 
(amb musicals i monòlegs 
diversos), va abaixar el teló de 
l’Arnau el 1991 «després d’omplir 
durant set mesos » amb Esto 
no es Broadway. Ara, 20 anys 
després, torna a l’avinguda, al 
veí Arteria, recuperat per a les 
arts escèniques l’any passat. 
«Estic molt content d’actuar 
aquí. Va ser una bronca quan el 
Teatro Español (l’espai original) 
es va convertir en Studio 54 i 
més quan després va ser aquella 
cosa rara, que per sort va durar 
dos dies», declara. 
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