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El gran xef de ‘Corteo’
3El director Daniele Finzi Pasca compara el seu muntatge del Cirque du Soleil amb la cuina italiana

L’ESPECTACLE DE LA MULTINACIONAL DEL CIRC ARRIBARÀ A BCN EL 20 DE GENER

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

P
arla de nouvelle cuisine quan 
es refereix a altres especta-
cles del Cirque du Soleil i 
prefereix utilitzar el símil 

de la vella cuina italiana, la que feia 
la seva àvia, per parlar de l’especta-
cle  que va dirigir amb aquesta gran 
factoria multinacional del circ con-
temporani. És Daniele Finzi Pasca, 
el responsable artístic de Corteo, l’es-
pectacle de la companyia canaden-
ca que arribarà a Barcelona el 20 de 
gener vinent.
 Nascut a Lugano (Suïssa) fa 47 
anys, es defineix com a «italosuís» i 
reconeix que no s’hauria imaginat  
mai que un dia arribaria a dirigir 
per al Cirque du Soleil. Encara més, 
no havia vist cap dels seus especta-
cles abans de rebre una trucada, ja 
fa set anys, del seu fundador, Guy 
Laliberté. Sí que havia participat en 
uns tallers sobre el gest acrobàtic 
convidat pel Cirque du Soleil. Allà 
va tenir lloc la connexió per mun-
tar Corteo, un espectacle que a ho-
res d’ara suma 2.500 funcions per 
tot el món.

CLOWN SHAKESPEARIÀ / Fundador a Lu-
gano del Teatro Sunil fa 25 anys i 
també vinculat al Cirque Eloize, Fin-
zi Pasca ha estat sempre lligat al te-
atre més clàssic i a l’ofici del clown 
en la línia shakespeariana més que 
en l’americana de l’slapstick, pròpia 
de la bufonada. Investigació, recer-
ca i necessitat d’explicar una histò-
ria marcaven el treball d’un artista 

amb un passat com a practicant de 
la gimnàstica esportiva.
 Història i gimnastes es reunei-
xen en el Corteo (seguici, desfilada, en 
italià) que instal·larà la seva carpa a 
la plataforma del zoo marí del Fò-
rum. L’argument de l’espectacle 
narra el funeral d’un clown, en una 
cerimònia a la qual assisteixen tots 
els seus amics. L’espectador pot veu-
re l’esdeveniment com a real o com 
a imaginari. «Tal com passa en els 
somnis, quan sempre es reinventa 

el passat», apunta el director de l’es-
pectacle. Finzi Pasca va reclutar per 
a Corteo un elenc en què hi havia an-
tics campions de gimnàstica, que 
s’havien de portar «a poc a poc al 
món del teatre».
 Eren intèrprets amb un control 
del cos molt concret i treballat a par-
tir de la repetició en exigents entre-
naments. «Era important transme-
tre’ls que la preocupació del públic 
no és la mateixa que la que té un jut-
ge esportiu. L’espectador no es fasci-
na només en la perfecció, perquè ne-
cessites fragilitat per trobar huma-
nitat», sosté.

ACRÒBATES COM ÀNGELS / A Corteo, el di-
rector també vol reflexionar sobre el 
sentit del circ i ho fa de manera filo-
sòfica. «Els acròbates són la resposta 
als àngels, que són la via que usen els 
déus per acostar-se als homes», co-
menta. Aquesta desfilada d’àngels i 
de materials acrobàtics significa, se-
gons Finzi Pasca, que «els mons de 
dalt i de baix es toquen». I conclou: 
«Els déus, per bé o per mal, estan fas-
cinats amb les nostres aventures».
 Igual de fascinat com va quedar 
aquest artista italosuís quan va tor-
nar a veure el seu espectacle, estre-
nat el novembre del 2005, fa unes du-
es setmanes a París. «Em va semblar 
més bonic que el primer dia. Segueix 
creixent, perquè es refà cada vega-
da». I torna a recordar, en aquest sen-
tit, els gnocchi que elaborava la se-
va àvia: «Eren extraordinaris i l’únic 
secret, em deia, era que cada vegada 
havien de ser diferents». H

33 Daniele Finzi Pasca, la setmana passada a l’Hotel W durant una visita promocional a Barcelona.

ELISENDA PONS

Els Beach Boys tornen 
amb un nou disc
3 La formació original reapareixerà al febrer pels Grammy

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Els Beach Boys es reuniran per gra-
var un nou disc que presentaran 
en una sonada reaparició en la ga-
la dels Grammy, que se celebrarà el 
12 de febrer vinent. I aquesta vegada 
no hi haurà plets per l’ús del nom de 
la banda: els tres membres supervi-
vents de la formació original, Brian 
Wilson, Mike Love i Al Jardine, més 
els històrics David Marks (membre 
del grup ja el 1962) i Bruce Johns-
ton (des del 1966), han acordat reu-
nir-se per gravar un nou àlbum. I no 
tan sols això: s’embarcaran en una 

gira per celebrar el 50è aniversari 
del mític grup californià que va viat-
jar des de la música surf fins a expe-
rimentar amb la psicodèlia en l’àl-
bum Pet sounds, abans de perdre el 
rumb per la inestabilitat mental de 
Brian Wilson i el seu tron en mans 
dels Beatles. 
 «Aquest aniversari és molt espe-
cial perquè trobava a faltar els nois», 
ha declarat en un comunicat Brian 
Wilson. «Serà emocionant estar una 
altra vegada al voltant d’un piano 
amb Brian, Alan i Bruce, i experi-
mentar de primera mà la genialitat 
del do que té el meu cosí Brian per 

als arranjaments vocals», ha comen-
tat al seu torn el cantant Mike Love. 
«Imagina’t el que podem arribar a 
fer en un estudi sota la direcció mu-
sical de Brian Wilson», ha comen-
tat Johnston per a la pàgina web del 
grup.
 El nou disc dels Beach Boys en-
cara no té títol. Malgrat que la ban-
da ja havia tingut un primer gest en 
aquest sentit amb l’edició del frus-
trat àlbum Smile, la seva nova gra-
vació arribarà al mercat el pròxim 
mes d’abril, coincidint amb el con-
cert d’obertura de la gira al Jazz Fest 
de Nova Orleans. H

GIRA I GRAVACIÓ COINCIDINT AMB EL 50è ANIVERSARI 

d’Aïda, per al Teatre Mariinski, amb 
què també farà el Rèquiem de Ver-
di. Però de la mateixa manera que 
treballa en aquests grans especta-
cles continua de gira amb l’auster 
solo Icaro, que interpreta ell mateix 
des de fa 20 anys. «Si es veu Icaro ja 
es veu Corteo», afirma.

33 La carrera de Daniele Finzi Pas-
ca va tenir un gran impuls amb el 
seu treball per al Cirque du Soleil. 
Així, poc després va ser el director 
de la cerimònia de clausura dels 
Jocs d’Hivern de Torí-2006. La se-
va trajectòria també arriba al camp 
de l’òpera amb la recent direcció 

Jocs Olímpics, òpera i un vell solo
LA TRAJECTÒRIA


