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L
a troupe del Cirque du Soleil 
ha portat alegria i imagina-
ció a la riba del Mediterra-
ni. Des d’ahir fins a l’11 de 

març, la companyia canadenca pre-
senta l’espectacle Corteo (en català, 
Seguici) a la plataforma del zoo ma-
rí del Fòrum de Barcelona. I ahir a 
la nit representants de la política, 
el cinema, el teatre, la música i l’es-
port no van voler perdre’s l’estrena 
circense.
 Minuts abans que la música co-
mencés a sonar al gran escenari, els 
focus omplissin de llum l’interior de 
la carpa Tapis Rouge i les acrobàcies 
i els jocs dels 62 artistes que donen 

cos i ànima al xou sorprenguessin el 
públic, van desfilar per l’alfombra 
vermella el locutor Luis del Olmo, el 
cantant Pau Donés, el president de 
Mango, Isak Andic i el matrimoni de 
joiers format per Rosa i Oriol Tous. 
 Entre els més de 2.700 convidats 
també s’hi va poder veure l’arquitec-
te Ricardo Bofill, fill, que va passar de 
llarg sense voler fotografiar-se, el pu-
blicista Lluís Bassat acompanyat de 
la seva dona i els seus tres néts, la pe-
riodista Júlia Otero amb el seu ma-
rit metge, els actors Joan Pera fill, 
Àngels Gonyalons, Joel Joan i Santi 
Millán, amb la seva dona i el seu dos 
fills, a més de l’artista de les bombo-
lles de sabó Pep Bou, que va envoltar 
de bombolles Sara Baras en l’anun-
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33 Un moment de ‘Corteo’.33 Xavier Trias i la seva dona, amb el director de la gira, Patrick Flynn.

33 La model Verónica Blume.33 Luis del Olmo, amb la seva dona.

33 El publicista Lluís Bassat, amb la seva dona i els seus tres néts.

Enlluernador seguici fúnebre
Des que el pallasso Mauro apareix 
en un llit i comença a imaginar-
se com seria el seu funeral, al cos-
tat dels seus amics, fins a l’últim 
número circense, Corteo va seduir 
ahir a la nit els 2.700 espectadors 
que van omplir la carpa del Grand 
Chapiteau en una estrena triomfal. 
El seguici fúnebre del Cirque du So-
leil que ha meravellat més de 6,5 
milions d’espectadors els últims sis 

Victorino i la parella de pallassos 
acròbates lil·liputencs) que interac-
tuen entre ells, fan gags i fins i tot 
parlen seguint un guió que uneix el 
virtuosisme de les grans acrobàci-
es amb l’emoció i els moments inti-
mistes. Per exemple, la dansa d’heli 
amb la pallassa lil·liputenca sobre-
volant la carpa amb l’ajuda del pú-
blic va resultat especialment capti-
vadora. J. C. S.

anys també ho va fer al Fòrum. Els se-
guidors habituals de la companyia 
no van veure aquesta vegada només 
una proposta de virtuosisme i estèti-
ca aclaparadors. Per obra del seu di-
rector i creador, Daniele Finzi Pasca, 
Corteo aporta la novetat d’una dosi 
més gran de teatralitat en un xou que 
és un homenatge al circ tradicional. 
El muntatge compta amb uns per-
sonatges (Mauro, el pallasso gegant 
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