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No s’enganyin, benvolguts 

senadors, no és la crisi el que 

està fent mal als creadors 

d’aquest país, sinó les 

institucions. Ras i curt. Dir la 

‘crisi’ és com parlar del cantó fosc 

de la força, o del Pare Noel. 

Existeixen dins el nostre cap, però 

no podem anar a parlar amb la Sra. 

Crisi i dir-li, escolti, per què no em 

paga d’una vegada tots aquells 

bolos que vaig fer al seu teatre. 

 
La setmana passada vaig 

tenir l’honor de parlar amb un 

dels grans creadors escènics 

d’aquest país, coreògraf i ballarí 

per ser més precisos. Em va dir 

que estava amb l’aigua al coll, que 

ell havia de pagar els ballarins, 

l’IVA, l’IRPF i tota la pesca, però 

que els ajuntaments, governs, 

etc., li devien una quantitat de 

pasta considerable, amb la qual 

cosa estava al límit. Ell, que 

només vol ballar , viu una situació 

des de fa anys que l’obliga a ser 

també empresari. 

 
La paradoxa que em 

plantejava és frapant: si faig 

espectacles, corro el risc 

d’arruïnar-me, perquè si no em 

paguen, no puc pagar; si no faig 

res, no tinc ingressos. I si faig 

molt, pitjor, vaig de cara al 

precipici. Què pot fer, doncs, el 

cap visible de la millor companyia 

de dansa d’aquest país? Doncs, 

res. O plantar-se amb una tenda 

de campanya a la plaça de Sant 

Jaume, estil Xirinachs, i demanar 

que li paguin. Oi que el senyor 

conseller de Cultura, el regidor de 

Cultura del poble de torn, etc., 

cobren a principi de cada mes?

 
El més curiós és que els 

teatre estan plens. L’altre dia 

em xiulaven que el Mag Lari recull 

200.000 euros per setmana, o 

que el Romea va tan bé, o La 

Villarroel, o el Lliure de Gràcia, o el 

TNC. Però aquests ajuntaments 

que, a còpia de pelotazo han 

construït teatres d’òpera amb 

l’únic objectiu de concedir una 

licitació a un amic i ara diuen que 

no poden pagar, haurien... Una 

idea: que el regidor deutor no cobri 

el sou i que el doni a les 

companyies a les que deu diners. 

La compren? –Andreu Gomila

Brutus
Al límit

La màquina dels somnis del Cirque 
du Soleil torna a plantar la carpa a 
Barcelona. Aquesta vegada, 
després de vint-i-set anys apostant 
per una estètica i un llenguatge 
d’avantguarda, la companyia 
quebequesa proposa un viatge als 
orígens del circ amb un espectacle 
d’estètica vuitcentista i color sèpia 
que prefigura la mort d’un 
pallasso. Sobre l’escenari té lloc un 
Corteo, el seguici fúnebre que 
Mauro imagina abans de morir. 
Els membres de la companyia 
han viatjat durant tres dies per 
retre-li un darrer homenatge i, 
finalment,  les llàgrimes i el dol 
condueixen a una explosió de 
música i ball gairebé catàrtica. 
“És un moment trist, però també 
és una festa, és un somni... que, 
entre d’altres, permet introduir 
un tren de sabates que caminen 
soles”, relata el director artístic 
del xou, Bruce Mather. 

El clown Daniele Finzi 
Pasca (Lugano, 1964) va 
donar forma a Corteo el 
2005. Coneixedor del 
circ clàssic pel seu 
passat com a 
acròbata i amb una 
experiència de 
trenta anys com a 

director de la companyia Teatro 
Sunil, l’espectacle és un 
homenatge a la disciplina. 
S’inspira en la Commedia dell’Arte  
i alguns ja han apuntat similituds 
amb la cèlebre 8 i 1/2 de Fellini. 
Finzi ha apostat pel circ però amb 
tocs teatrals, i és que per primera 
vegada en una producció dels 
quebequesos, els acròbates-actors 

parlen, 
intercanvien 
diàlegs i 

expressions en 

anglès, castellà i italià, 
s’identifiquen amb el seu nom real i 
es presenten sense màscares ni 
maquillatge fantàstic. L’altra 
novetat és el teló que divideix en 
dues part el Grand Chapiteau i que 
apropa el públic a l’acció; és un 
gran mirall oníric farcit d’escenes 
circenses que recorden les pintades 
per Picasso i Seurat. 

L’espectacle juga amb els 
extrems i es mou entre el sentiment 
tràgic i el ridícul, entre el 
virtuosisme de perfecció i 
l’espontaneïtat de la imperfecció, 
entre l’univers celestial i el terrenal. 
L’acció té lloc a l’aire, presidit pels 
àngels que vigilen l’ànima de 
Mauro, i a la pista, on amarren les 
caravanes de circ. “Corteo és la 
poesia del circ tradicional –diu 
Mather–, en què els protagonistes 
eren la gent petita, els gegants, 
l’home elefant i la dona barbuda”. 
Aquí despleguen gairebé el mateix 
repertori: el pallasso blanc, la mà 

dreta de Mauro; el director de 
pista, Mr. Loyal; la parella 
d’estatura mínima i el gegant; 
l’August i l’àngel, que 
simbolitza Beatriu guiant 
Dant pel paradís. I fins i tot hi 

tenen cabuda uns cavalls fets 
de llana –una picada d’ullet als 

xous eqüestres, la llavor del circ 
clàssic–, malgrat que el Cirque du 
Soleil  mai no incorpora animals 
als seus espectacles. 

 

CORTEO

Plataforma del Zoo Marí

Del 20 de gener al 26 de febrer.

Un funeral per riure
El Cirque du Soleil ret homenatge al circ 
clàssic a ‘Corteo’. Per Eugènia Sendra

La màquina dels somnis no és a Hollywood... sinó a Mont-real.
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