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Pavlovsky, una estrella de classe treballadora i ‘Orgullosamente humilde’

J o r d i C o c a

Un Àngel anomenat Pavlovsky

P
avlovsky torna a un teatre
de Barcelona amb el seu
Orgullosamente humilde es-
trenat l’any 1995 al teatre
Malic. Sempre he seguit
Pavlovsky, des que un dia

(una nit) dels anys setanta el vaig
descobrir al Barcelona de Noche.
Aleshores aquell local feia una persis-
tent olor de suat i de deixadesa, i els
joves passàvem les hores, ensopits,
entre alcohol i travestis que s’esforça-
ven a fer-nos somriure. Però, de sobte,
apareixia un àngel, apareixia la màgia
d’un home que, tal com diu ell ma-
teix, sempre interpreta a La Pavlovsky,
“una estrella de clase trabajadora”. Dit
així pot semblar fàcil, però crear un
personatge que no s’exhaureixi, que
sigui vàlid en les situacions més di-
verses, que tant pugui presentar una
gala com formar part d’una orquestra
de senyoretes, o oferir-nos una esbiai-
xada paròdia dels grans musicals, és
gairebé un miracle. Són coses que
només les pot fer un àngel, l’Ángel
Pavlovsky. Però els àngels no sorgei-
xen del no-res. Al darrere cal que hi
hagi una poderosa tradició, una força
cultural que, certament, ha de ser re-
interpretada des del talent.

Potser és exagerat remuntar aques-
ta tradició fins a l’any 1783, quan a
Buenos Aires es creava la primera Ca-
sa de Comedias, gestionada pel Virrey
Vertiz, i que popularment era cone-
guda com La Ranchería. En tot cas,
s’iniciava aleshores l’extraordinària i
vivíssima vida teatral argentina, entre
les fites de la qual cal destacar el 1828
la inauguració d’un parc d’atraccions
a l’aire lliure –una mena de Tívoli
anomenat Vauxhall– on hi havia un
teatre, un circ i quioscos amb núme-
ros de menes diverses. Després, amb la
gran onada d’immigrants d’arreu que
arribaren a l’Argentina, es consolidà
el sainete criollo (lògicament un gènere
menor) que mostrava la vida de les
classes més populars. L’any 1898 s’es-
trenava al circ Lavalle la primera re-
vista criolla, una mena d’adaptació de
la sarsuela espanyola en la qual, a la
llarga, acabà barrejant-s’hi el tango i
les tonadilleras que, tal com passava a
altres llocs, dècades més tard van ser
imitades per travestis la majoria dels
quals treballaven als cabarets amb
play back.

A partir de l’ habanera, de la milonga
i el candombe havia sorgit un nou ball,
prostibulari i profundament porteño i
urbà: el tango. Finalment es tenia una
expressió musical i literària d’arrel
popular, pròpia, que s’escampava pels
carrers, en els ambients més populars,
a les cases de cites, als bars, a les re-
vistes musicals, a la ràdio, en el món
dels discos i més endavant a les classes
mitjanes. Apareixen aleshores indrets
on es podia ballar, com per exemple el
que hi havia al alts del Bar Maipú, que
alguns comentaristes consideren el
primer cabaret de Buenos Aires. I,
després, els grans teatres: l’any 1908
s’inaugurava el mític teatre Colon,
amb una representació d’ Aida i, len-
tament, apareixen els altres grans lo-
cals: Liceo, Politeama, Nacional, els
teatres d’Opera i Variedades...

D’aleshores ençà no ha parat de
teixir-se a l’Argentina, i especialment

al poderós port de Buenos Aires (du-
rant gairebé un segle la ciutat més
gran de Sud-amèrica) un riquíssim
entramat de teatres nacionals, muni-
cipals i privats que, a través de pro-
duccions pròpies o rebent companyi-
es d’arreu, han anat construint la re-
alitat d’una dramatúrgia diversa i
molt sòlida, d’arrel europea. Fins a fi-
nals dels anys cinquanta tot el centre
de Buenos Aires era ple de cabarets,
cinemes, cafès, confiteries, teatres, i
locals diversos on quallava la vida ar-
tística més diversa. I, efectivament,
sense la densitat de vida nocturna de
l’Avenida Corrientes no es pot enten-
dre res. Després, les continuades crisis
polítiques i econòmiques del país han
modulat aquesta tradició sense acon-
seguir mai d’esborrar-la. Però sense
tot això al darrere, sense les revistes,
els cabarets, les orquestres de jazz i de
ballables, sense els locals sòrdids on el
tango més arrossegat es barrejava
amb la delinqüència, sense els teatres
d’òpera, sense els grans actors i sense
les grans actrius, sense una societat
plenament interessada per l’especta-
cle i per la vida noctàmbula, la màgia
de Pavlovsky no seria possible.

Més que tècnica: poesia
En què consisteix aquesta màgia?

Doncs a mi em sembla que bàsica-
ment consisteix en una finíssima i
molt ajustada citació constant de re-
ferents que el públic coneix. Aquesta
citació comporta una distància, una
relativització del que ens mostra, un
humor i una sàvia barreja d’il·lusió i
desil·lusió. El personatge de La Pav-
lovsky, com dèiem una estrella de clase
trabajadora, és algú que, efectivament,

voldria ser una gran estrella, algú que
imita un model. Però en aquest cas la
imitació és tan poderosa, tan plena de
vida i d’emocions, tan sincera i en-
tregada, que esdevé per ella mateixa
una gran figura poètica. Una figura de
gest cuidadíssim, de moviments pre-
cisos, d’errors mesurats fins al mil·lí-
metre, de ritmes diversos que evolu-
cionen i es fonen l’un amb l’altre, de
paraules aparentment senzilles però
profundament pensades per tal que
ens ressonin en el més íntim de nos-
altres mateixos. És una figura que es
construeix des de la complicitat amb
el públic, des de la netedat dels mo-
viments i des de la subtilitat de les
insinuacions. No em puc estar de
transcriure fragments d’un text de
Pavlovsky mateix on mira de defi-
nir-se: “En cualquier rincón de un teatro,
hay un atisbo de vida. Amo el teatro porque
amo las emociones; y porque sé que las
emociones son los grandes mentores de nu-
estra vida y a ellas obedecemos sin saberlo.
En mi caso particular, el tiempo y la obsti-
nación hicieron que aprendiera a vivir con
cierta facilidad la vida de mi personaje, y
con mucha dificultad la mía propia (...) Del
público aprendí que lo que me podía pare-
cer más sutil e inaccesible, en el espectáculo,
puede ser tan sensiblemente recibido, como
para devolverme mucho más de lo que yo he
puesto. Y el teatro me ha enseñado que si se
siente afecto y ternura por el material con
el que se trabaja (...) ese afecto y esa ternura
siempre se traslucirán”.

Sempre he discrepat dels que opinen
que les intencions prèvies no compten
a l’hora de construir un espectacle. Per
mi són bàsiques, per bé que insufici-
ents. A les intencions, doncs, cal afe-
gir-hi la tècnica, la capacitat de tras-

lladar, una tècnica
que Pavlovsky posse-
eix en grau superlatiu
i que no ha deixat de
depurar-se de la re-
mota Corbatas y ligas
en què participava a
l’obscur Barcelona de
Noche fins a aquest
Orgullosamente humil-
de. Però encara cal
una altra cosa: la ca-
pacitat de ser verídic,
per molt que el pro-
ducte final estigui fet
d’estilitzacions tea-
tralitzades. I és aquí
on Pavlovsky, lluny
de les elaboracions
intel·lectualitzades
que a l’escenari mai
no volen dir res, i
lluny també de les
pomposes construcci-
ons escenogràfiques,
fa aparèixer el perso-
natge de La Pavlovs-
ky, sempre amb un
posat modest, digne, i
corprenedorament
orgullós. Les mirades
plenes d’intenció des-
prés d’un lleu movi-
ment del cap, el des-
plegament controlat
de les mans, la mane-
ra prudent de seure,
les pauses i els silen-
cis construïts a partir

de la complicitat amb el públic... És a
través de tot això que s’han construït,
entre d’altres, els espectacles Pavlovsky
y su orquesta de señoritas, Pavlovsky, éste es
mi lugar, Pavlovsky, esto no es Broadway,
Pavlovsky, rímel y castigo...

Art que passa pel cor
Només hi va haver un moment en

què l’art de Pavlovsky no em va dir res:
va ser quan, no recordo arran de què,
va participar, em sembla que a la
Fundació Miró, en algun homenatge.
La barreja de l’avantguarda tardana
que l’acollia no casava, segons em
sembla a mi, amb la sincera, etèria i
profundament poètica figura d’aques-
ta estrella de classe treballadora. L’en-
caix era imperfecte, grinyolava, i les
transgressions estètiques acabaven per
ofegar la poesia sincera, irònica i agu-
da de Pavlovsky. No podia ser d’una
altra manera: els uns parlaven al cap,
i en canvi Pavlovsky, que fa un art in-
tel·ligent, necessita sempre passar pel
cor, per les emocions, per l’amor a
aquesta cosa en el fons tan inútil com
la vida que es diu es-pec-ta-cle.

Que ningú no es perdi Orgullosamente
humilde. Durant la representació es riu
d’una manera sana des de les emoci-
ons i de les emocions; des de la comu-
nicació entre la sala i l’escenari i de la
comunicació entre la sala i l’escenari;
es riu amb intel·ligència i de la intel·li-
gència. De l’única cosa que no es fa
broma és de la condició humana, del
dret que tots tenim a ser el que vul-
guem i el que puguem. D’això Pav-
lovsky mai no fa broma, i aquest punt
de reserva sagrat ho transforma tot en
poesia de la millor. Gràcies, Pavlovsky.
“Te queremos”.


