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L’actor argentí estrena ‘Hoy, siempre, todavía...’ al Borràs aquesta nit

Ángel Pavlovsky torna al teatre,
decidit a jugar amb el públic

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

«¿Què es pot esperar
d’uns incontrolables que

fan del teatre una manera de viure i
del lloc de treball la seva pròpia ca-
sa?». La pregunta la plantejava Fa-
bià Puigserver el 1989 a manera de
poema, i Ángel Pavlovksy l’ha con-
vertit en la seva divisa professional
molts anys després. Perquè de molts
anys després va la cosa. De seguir al
peu del canó amb un espectacle
«petit en les seves aspiracions», fet
a mà, amb la complicitat d’alguns
amics, i d’instal.lar-se al Borràs, tea-
tre al qual la Pavlovsky havia clavat
la mirada.

Hoy, siempre, todavía... –títol que
s’ha de declamar amb molt èmfasi
per a trobar-li el punt just de conya–
s’estrena avui. L’envit del còmic ar-
gentí té també els seus riscos i el
principal és econòmic. «Faig aques-
ta obra gràcies al préstec d’un
banc, però no em queixo, perquè
no he tingut mai cap ajuda i encara
segueixo aquí».

La seva nova entrega teatral serà
un «soliloqui». L’artista es resisteix a
fer servir una expressió televisiva-
ment tan gastada com monòleg i a
més presumeix de «no haver fet al-
tra cosa que soli... loquear». A Hoy,
siempre, todavía... es remuntarà als
seus primers treballs –uns 20 anys
de no res–, per tornar a entaular
aquell diàleg directe amb el públic
en què ha demostrat tenir tant ma-
gisteri. Acompanyat de dos pianis-
tes –Bárbara Granados i Joan Ayme-
rich–, també amenaça de cantar,
«però només 10 o 12 segons de ca-
da peça, perquè això no és un reci-

tal». En aquesta línia d’autocontrol,
promet així mateix no excedir-se
–com altres vegades– en la durada
del xou i es compromet a fer un es-
pectacle de poc menys d’una hora i
mitja.

q SENSE MORALINA
La idea de fons és escapar dels tòpics
i la moralina i servir uns textos «no
grans però sí sentits» en els quals
també tindrà cabuda l’actualitat
política. «Divorciar els mitjans d’ex-
pressió artística de la realitat és

una ingenuïtat. Si per la ràdio sento
aquella meravellosa cançó de Que
salgan los clowns, immediatament
penso en la foto de les Açores», re-
flexiona conscient que, encara que
el públic vingui a divertir-se, «a veu-
re un espectacle de mariconeig fi,
creure que existeix un divorci entre
els mitjans d’expressió artística i la
realitat és una ingenuïtat». ¿Resul-
tat? Doncs que inevitablement el
ressò de les notícies dels diaris es fil-
trarà en l’obra. «No em vull posar
solemne, però si et poses a dalt

d’un escenari és inevitable que sur-
tin aquests temes» i recorda que fa
uns anys va ser un abanderat de
l’antimasclisme.

De moment, Pavlovsky té dos con-
venciments. El primer és que en la
fotografia kitsch que s’ha fet per al
cartell anunciador de l’espectacle
–hàbilment retocada per un ordina-
dor– s’assembla cada vegada més a
la seva mare, i el segon, que aquest
serà l’espectacle més exitós del mes
d’agost «perquè només hi haurà
oberts dos o tres teatres». <

L’obra del cineasta britànic, un
dels més rellevants d’Europa, serà
objecte d’una retrospectiva entre el
19 i el 31 d’aquest mes. El cicle pro-
gramarà, entre d’altres, Welcome to
Sarajevo, l’única pel.lícula que no
ha estat estrenada comercialment
a Espanya del director de Besos de
mariposa i Código 46.

La Filmoteca dedica un
cicle a Winterbottom

El guardó Dashiell Hammett a la
millor novel.la negra de ficció ha es-
tat ex aequo per als escriptors llati-
noamericans Raúl Argemí i Rafael
Ramírez Heredia. El premi Rodolfo
Walsh a la millor obra de no-ficció
ha correspost a Eduardo Montever-
de, i l’Espartaco de novel.la històri-
ca, a Alfonso Mateo Sagasta.

Argemí i Ramírez Heredia
guanyen el premi Hammett

El grup presentarà a Espanya el seu
últim treball, The Antidot, amb dos
concerts, el 17 i 18 d’octubre a Razz-
matazz (Barcelona) i La Riviera (Ma-
drid), respectivament. Hi actuarà la
seva nova vocalista, Daisy Martey,
que abans cantava a Noonday Un-
derground. Les entrades sortiran a la
venda dimarts.

Morcheeba actuarà el 17
d’octubre a Barcelona

El grup californià de hip-hop és el
gran reclam de la mostra de músi-
ca electrònica, que celebra avui la
seva 11a edició a Fraga. Cypress
Hill presentarà Til death do us part.
Altres puntals del cartell són Ri-
chie Hawtin, Jeff Mills, Sven Väth,
Thievery Corporation, Dave Clarke
i Sólo los Solo.

Cypress Hill encapçala el
Monegros Desert Festival
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Barenboim porta
a Ramal.la la seva
jove orquestra
arabojueva

c

ELS MÚSICS
VIATJARAN AMB
PASSAPORT ESPANYOL

MERCEDES JANSA
MADRID

MÚSICA I CONCERT

El pròxim 21 d’agost Ra-
mal.la, la capital palesti-

na, viurà un esdeveniment insòlit
de pau: l’actuació de l’orquestra
del West-Eastern Divan formada
per joves músics àrabs (38), israe-
lians (37) i andalusos (24), sota la
direcció del mestre Daniel Baren-
boim.

Amb la interpretació de la Sim-
fonia número 5 de Txaikovski, l’or-
questra posarà punt final a la gi-
ra d’aquest estiu després d’actuar
en diverses ciutats espanyoles –re-
calarà en el festival de Peralada
l’1 d’agost– i a Sao Paulo, Monte-
video, Buenos Aires, Londres,
Edimburg i Wiesbaden.

El Govern espanyol ha facilitat
als músics un passaport di -
plomàtic per viatjar fins a Ra-
mal.la, ja que al ser originaris de
diversos països en conflicte del
Pròxim Orient i l’Orient Mitjà po-
drien tenir dificultats per entrar
a cada territori.

Aquest projecte de «solidaritat
humana» va néixer el 1999 per
l’interès de Barenboim i el seu
amic palestí Edward Said, crític i
escriptor, a contribuir a aplacar
l’enfrontament de la zona mit-
jançant un «diàleg» entre els tres
elements que formen la música:
el ritme, l’harmonia i la melodia.
Es tracta de música «per tempe-
rar», segons va dir ahir el músic
argentinoisraelià, en roda de
premsa acompanyat de l’expresi-
dent Felipe González, patró de la
fundació Barenboim-Said.

«Una hora de música és una
hora menys a prop del fonamen-
talisme i la violència», va explicar
el director, que va reconèixer les
dificultats del concert de Ra-
mal.la perquè tant jueus com pa-
lestins veuran l’altre com «el do-
lent de la pel.lícula», en expressió
de l’exlíder socialista.

Cap dels membres de l’orques-
tra ha rebutjat tocar a la capital
palestina, en un acte que, segons
Barenboim, serà «metapolític»,
més enllà de la política, però que
té a veure amb la convivència
dels ciutadans.<

33 Ángel Pavlovsky, a la suite Salvador Dalí del Ritz de Barcelona, la setmana passada.

ALBERT BERTRAN


