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L’actor serà a La Gleva del 5 al 9 de setembre, en un espectacle íntim sobre la seva vida

Pavlovskyexplicaquè se’nva fer, d’ell
BERTA REVENTÓS
Barcelona

Va anunciar que es retirava fa cinc
anys. En fa tres li van diagnosticar
un càncer i el va superar, i després
va haver d’afrontar el “vil rumor”
quehaviamort, difósperunaemis-
soraderàdio“quenovatenirl’ama-
bilitat de desmentir-ho”. En aquell
temps va rebutjar l’oferta d’actuar
dues vegades al Grec, d’aparèixer
en mitjans de comunicació –“no
aniréalaràdioaexplicarquenofaig
res”– i de fer un documental sobre
la seva vida. No obstant això, sobre
aquesta última proposta, un perio-
dista amic seu el va acabar conven-
cent: “Emvadir,Ángel, sapsquants
grans actors, més famosos que tu,
pagarien de la seva butxaca perquè
els fessinunreportatgeenvida?” .
Així, doncs, ¿Qué fue de Pa-

vlovsky? és un documental en ro-
datgequeexplicaràlahistòriadevi-
dad’ÁngelPavlovsky.Un fragment
del llargmetratge consistirà en l’es-
pectacle que durant els pròxims 5,
6,7,8i9desetembreespodràveure
aLaGleva, lasaladelbarridelFarró
que aquest mes celebra el seu pri-
mer aniversari. En aquest teatre,
méspetit queelsquehaviaomplert
alsvuitanta i alsnoranta,Pavlovsky
explicarà amb77anyscomvaviure
la “funesta campanya” d’especula-
ciósobrelasevavida,aixícomlase-
va situació actual de jubilat, i el que
vol fer en el futur, ja que té “molts

somnis per complir encara”. Pro-
duïtperl’EstudiBárbaraGranados,
el llargmetratge està previst per al
maigde l’anyqueve.
Pavlovsky,unartistaquevadesa-

fiar barreres tant a sobre de l’esce-
nari com en causes socials, impli-
cant-se en moviments feministes i
d’alliberament gai, parlarà igual

que feia al Barcelona de Noche: a
través de la Pavlovsky, disfressat,
maquillat i “aquesta vegada des de
la retirada, però tan íntim com
sempre”.
El director, Albert de la Torre,

enalteix de l’artista “la seva habi-
litat per connectar amb les sensi-
bilitats socials de cadamoment, de

captar les neures que circulen”, a
mésde“donarunsignificatdiferent
d’unamateixacançó: segonscomla
interpreti, pot estar parlant de la
situació de la dona o de la qualitat
del menjar ràpid”. Per la seva
banda, la seva inseparable pianista
Bárbara Granados està clarament
emocionada per tornar a treballar

amb ell ja que “pensava que no tor-
naria mai”. Opina que “està com
més savi” i que “ara canta des de
dins, donant missatges punxants
que, dits per una persona gran, im-
pacten”.
El documental inclourà imatges

d’arxiu de la seva època a Buenos
Aires,quanesvaformarivacomen-

çara treballar comaactor, així com
dels seusprimers tempsaEspanya,
primer aMadrid i després a Barce-
lona,on laPavlovskyvaarrelara les
salesdelRavalielParal·lel.“Durant
latransició,vaserunnexeentredos
mons teatrals completament opo-
sats:alBarcelonadeNocheelpodia
anar a veure tant el públic del Saló
DianacomeldelLiceu”.
Tot i quequanes va retirar va re-

galar tot el seu vestuari i els seus
“centenars de parells de sabates”,
no descarta “interpretar algun pa-
per quem’agradi d’un director que
admiro,sisem’ofereix”.Altrament,
continuarà amb la seva vida tran-
quil·lade jubilat.Diuquenoenyora
els aplaudiments.!

TEATRE LA GLEVA

PavlovskyassajaambBárbaraGranados, laseva inseparablepianista iamiga,a lasalaLaGleva,onactuarà

A‘QuéfuedePavlovsky’
l’artistanarra,
amblessevespròpies
paraules inoperboca
d’altres, lasevavida
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