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Leo Bassi presenta el seu humor més crític a l’espectacle The 
Best Of, un recull dels millors números de la seva trajectòria 

 

El bufó per antonomàsia treu les seves pintures de guerra aquest dissabte, a les 21h, 
al Centre Cultural Terrassa 
 
Bassi és un còmic que fa de l’humor la seva arma pacífica per reflexionar i actuar 
contra les injustícies. Aclamat per uns i durament criticat per altres, les seves 
actuacions mai han deixat indiferent, fent riure al public amb la seva crítica punyent 
contra el poder establert. 
 
A The Best Of, aquest bufó del segle XXI ret un homenatge als seus números més 
destacats: Utopia, Revelación i Instintos Ocultos, són alguns dels seus shows més 
sonats i que recupera en forma d’skechts aquest dissabte a Terrassa. 

 
‘A menudo al cómico le pasa que, cuando estrena una obra, siente tristeza al 
abandonar los textos antiguos que son como viejos amigos. Aquí, finalmente, me reuní 
con los más queridos. ¡Qué alegría!’ Leo Bassi 
 
 
Biografia 
 
Procedent d’una família italiana dedicada durant sis generacions al món del circ, va 
debutar amb només 7 anys en un espectacle ambulant per Austràlia. No va ser fins els 
24 anys, que va iniciar la seva carrera en solitari com actor còmic, animador i agitador 
cultural fins a convertir-lo en un dels actors més polèmics amb el mateix nombre de 
defensors que de detractors. Bassi confessa que, al revés del que acostuma a passar, el 
temps l’ha radicalitzat i que té una consciència política que als 20 anys no tenia.  
 
A Espanya es va estrenar i donar a conèixer amb Instintos Ocultos (1993) un espectacle 
on ja es va deixar entreveure la seva faceta com a pallasso autèntic, àgil i provocador. 
 
 
Trajectòria professional 

La seva obra més polèmica va ser Revelación (2005-2006) on Bassi va interpretar un 
bufó ateu i va fer una dissecció sobre els fonamentalismes i fanatismes religiosos.  
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A Utopia (2008-2009) s’enfronta a la lluita contra el racisme i la injustícia i les 
desigualtats socials.  
 
12 de Septiembre considerada la més provocadora, és una reflexió sobre el dia després 
dels atemptats de l’11S i fa una crítica sobre la societat globalitzada, sobre un model 
en què la televisió alimenta un sistema violent i dòcil capaç de captar i sobretot 
manipular. 
 
En el camp de la televisió ha participat a Crónicas Marcianas, El hormiguero, Lo + Plus, 
Ruby Wax Show (BBC2, Gran Bretanya), Just for Laughs (Canadà) i Il Luppo Solitario 
(Itàlia). 

 
La seva trajectòria ha estat reconeguda en nombrosos premis com el de la Crítica de 
Barcelona, Cannes i Munich, també ha rebut el Premi OBIE Off Broadway Award (New 
York), el  Premi FAD de Barcelona i el Premi Just For Laughs Festival de Montreal 
(Canadà) entre d’altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades 

 
Leo Bassi The Best of 
Dia i hora: Dissabte 30 de maig, a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 12 €  
Durada: 90’ 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/leo-bassi/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat · 902 180 677 
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