
M I R A R

D
os tipus al centre de l’escenari. Vestei-
xen amb una elegància particular: ame-
ricana, camisa i faldilla. Ara bé, porten 
esclops i mitjons llargs. L’espai és buit i 
només il·luminat. Apareixen a l’escena i 
es desencadena una festa del llenguat-
ge, una cascada torrencial de paraules, 
unides pel sentit més comú i el sen-
tit més absurd. Són Alejandro Orlando, 
el que té cabells –¿o perruca?– gaire-
bé de camuflatge, i Pedro Paiva, el calb 
que llueix mostatxo de brigadier. El pri-
mer, argentí de Córdoba; el segon, uru-
guaià de Montevideo. Són, ho diuen ells, 
com Leo Messi i Luis Suárez, una pa-
rella ben avinguda que fa una dècada 
i mitja que escampa el seu enginy per 

LOS MODERNOS ES 
FAN UN HOMENATGE
El duo format per un uruguaià i un argentí suma 15 anys 
d’una carrera marcada per un humor agut que estira fins 
a l’infinit les possibilitats de la llengua castellana. Ja són 
uns clàssics. Ho celebren a la Muntaner

/	 teatre  /

mig món. Ara, per celebrar-ho, es re-
galen un homenatge amb una antolo-
gia del millor dels set espectacles de la 
seva trajectòria.
 Han explicat que es van batejar com 
a Los Modernos al veure, de forma ca-
sual, una pintada en una paret d’un car-
rer: Lavadero García, el Moderno. Els va 
servir per sentenciar que, en aquests 
temps de postmodernitat, «ser mo-
derns és estar passats de moda». Ai-
xí ho explicaven aquest estiu al diari 
La Voz del Interior de Córdoba –la ciu-
tat argentina on van veure la pintada i 
on van debutar l’any 2002– amb mo-
tiu d’un retrobament que s’ha instal·lat 
al segon horari de la Muntaner.

TREURE SUC DE LES PARAULES

L’homenatge que es fan Orlando i Pai-
va respon, lògicament, al que ha sigut 
aquesta trajectòria de 15 anys, amb una 
presència habitual a Barcelona. Es pas-
segen sense pausa per conceptes ele-
vats que es limiten a jugar amb les pa-
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ALEJANDRO ORLANDO I 
PEDRO PAIVA INTERPRETEN 

UNA PARTITURA VERBAL 
A UN RITME TREPIDANT

raules, traient-ne suc fins a extrems 
impossibles. Aquesta ha sigut sempre 
la clau de l’èxit de Los Modernos, un 
duo que ja és clàssic, amb una mane-
ra d’estar a l’escenari que passa pel di-
fícil equilibri del que és solemne i des-
prés també trivial, mai xavacà. I amanit 
amb cançons del mateix perfil. Tant una 
samba com un bolero. Tot s’hi val per 
compondre una partitura, que, en de-
finitiva, mai desafina.
 Els espectacles de Los Modernos 
transcorren a una velocitat vertiginosa 
que demana un públic disposat a parti-
cipar del joc. A la seva terra els compa-
ren amb Los Luthiers, aquí podríem par-
lar de Faemino y Cansado o de Tip  y Coll. 
Encara que només sigui per aquell ab-
surd trufat d’intel·ligència que irradien. 
Orlando, més establert a l’Argentina, 
i Paiva, un artista polifacètic que resi-
deix a Pamplona, on es dedica a la pintu-
ra, funcionen avui com una parella inde-
pendent, però sempre seran benvinguts 
els seus retrobaments. —

El+
Un humor mai 
xavacà i el brillant 
joc amb  
el llenguatge.

El-
Per als grans fans 
de la parella potser 
no hi haurà gaires 
sorpreses.

 

Los Modernos
15 anys

Sala Muntaner
Actors

Pedro Paiva i Alejandro 
Orlando

Vestuari, coreografies i 
posada en escena

Los Modernos
Fins al 17 de desembre

20 i 22 euros
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