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El Teatre Nacional estrena Donka,
un espectacle visual inspirat en el
món de Txékhov i que es mou al
llindar de la dansa i el circ. La com-
panyia de Daniele Finzi Pasca serà
a Barcelona del 17 al 21 d’octubre.

el moviment i la interpretació dels
actors-clowns. “L’espectacle es va
estrenar a Moscou, al Festival
Txékhov, el gener del 2010, davant
d’una platea d’experts de la seva
obra que eren capaços de llegir ca-
da detall. En canvi, després de Bar-
celona marxarem a Nova York i ja la
publicitat que hi han fet avisa que no
cal conèixer Txékhov, t’hi pots per-
dre igualment”, explica Finzi.

La història no és lineal i no se si-
tua en un espai definit, tot i que el
vestuari podria ser de la Rússia del
XIX. No s’interpreten fragments de
Txékhov, però ressonen algunes
frases que remeten a la seva escrip-
tura i sobretot a la seva personalitat.
“Als diaris hi ha textos molt interes-
sants, que en poques paraules acon-
segueixen dibuixar un personatge i
una història. Però sobretot hi ha
molt d’ell com a metge, com a amic,
com a familiar. Com a autor, ha dei-
xat una clara influència en el teatre
contemporani, però el que em va in-
teressar és la seva humanitat”, ex-
plica el director de Donka.

Una trajectòria increïble
Vuit artistes surten a escena per di-
buixar la idea que Finzi defineix com
a“lleugeresa”.“Téaveureamblaidea
del món volàtil que apareix a l’espec-
tacle, però també amb una manera
íntima d’entendre el teatre: ¿com es
poden explicar històries tràgiques

sense veure sang?, ¿com es podenex-
plicar històries d’una gran densitat
desdelvessantméslleuger?Sipenses
en com Txékhov parlava de les seves
obres, que per a nosaltres són els pi-
lars (La gavina, Les tres germanes,
L’hortdelscirerers,L’oncleVània),ell
les veia com a comèdies. En canvi,
Stanislavski les va posar en escena
com a drames socials. Crec que el fet
de recuperar aquesta levitat, ens
acosta més al que Txékhov volia tro-
bar”, justifica el director.

A Daniele Finzi Pasca, juntament
amb la companyia del Teatro Sunil,
se’lsconsiderainventorsdel’anome-
nat “teatre de la carícia”. És una for-
maplàsticad’explicarquevolentrac-
tar el drama des de la bellesa. És im-
possiblenopensarqueaquestarecer-
ca és fruit de la trajectòria del
director,ambepisodisextraordinaris
com un període a l’Índia, on va tre-
ballar assistint malalts terminals i va
conèixer la Mare Teresa de Calcuta.
També va passar un temps a la presó
comaobjectordeconsciènciaiallàva
enllestirl’espectacleIcaro,unmonò-
legperaunespectador.Tambéexpli-
ca a l’ARA el seu viatge a Etiòpia per
ajudar nens orfes de guerra. “Hi ha
dues tradicions a l’hora de tractar
drames vitals: es poden mostrar amb
tota la cruesa o, com Chagall, amb
més llum. A qui ha patit no li pots re-
tratar un altre cop allò que ha viscut
però tampoc pots fer veure que no hi

és. S’han de trobar formes per supe-
rar les pors, per transformar el dolor
–explica el director–. Lleuger no vol
dir banal o cursi o estúpid, té un sen-
tit diferent en un discurs artístic i da-
vant d’humans que han sigut escla-
fats”.LahumanitatdelTxékhovmet-
ge connecta amb aquesta filosofia.

De teatre íntim al Cirque du Soleil
És el primer cop que la companyia de
Daniele Finzi Pasca, que té seus a Lu-
gano (Suïssa) i Mont-real (Quebec),
passa per Barcelona però no és el pri-
mer cop que es pot veure el seu tre-
ball. El director i alguns artistes de la
companyia –amb qui fa 30 anys que
comparteix projectes com el Teatro
Sunil, el Cirque Éloize i Inlevitas– es
vanocupar de la creaciódeCorteodel
Circ du Soleil. Han fet grans òperes i
espectacles per als Jocs Olímpics
d’hivern de Torí (2006) i ara prepa-
renelsdeRússia(2014).“Venimd’un
teatre íntim, de recerca, i amb les
grans produccions hi ha el perill de
perdre’s. Per això nosaltres sempre
mantenimdosprojectesparal·lels:un
de petit amb pocs actors a escena i un
impacte directe amb el públic, i un
d’enorme. I som la mateixa gent! Jo
faig Icaro regularment [per això no
podrà ser a Barcelona aquest dime-
cres].Éscomsitinguéssimunrestau-
rant:avegadescuinemperacasanos-
tra i a vegades per banquets. No can-
via l’essència, sinó l’estructura”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Diuen que Anton
Txékhov es relaxava i s’inspirava tot
pescant. Donka, en rus, és la campa-
neta que penja de les canyes per avi-
sar el pescador despistat que ha ca-
çat una presa. L’artista de circ Dani-
ele Finzi Pasca es va posar a pescar
dins els rics diaris de Txékhov i, en
estirar la canya, la presa va sortir
volant. El resultat és Donka, un es-
pectacle de dansa, acrobàcia i teatre
que es podrà veure al Teatre Naci-
onal del 17 al 21 d’octubre. És l’úni-
ca producció internacional del TNC
de la temporada i una ocasió única
de veure una de les grans companyi-
es de circ del món.

“El subtítol ve a ser el títol de l’es-
pectacle –explica Finzi Pasca–: Una
carta a Txékhov. És com si li escri-
guéssim, amb imatges poderoses,
per dir-li fins a quin punt estem in-
fluïts per ell”. L’espectacle recull
personatges, arguments i escenes
que s’han tret tant dels diaris com de
la vida i les famoses obres del rus, i
els han convertit en seqüències visu-
als, amb molt pes de les acrobàcies,

ACROBÀCIA, DANSA, CLOWN
Daniele Finzi Pasca, un dels grans artistes de circ del panorama internacional, firma un muntatge que és una poesia visual.

Donka conté coreografies aèries, músics, ballarins, pallassos decadents i malabaristes que representen personatges de la Rússia de Txékhov.
VIVIANA CANGIALOSI

ARTS ESCÈNIQUES

‘Donka’ posa Txékhov
de cap per avall al TNC

La companyia Daniele Finzi Pasca firma un potent muntatge visual d’homenatge al rus


