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VENDA 
D’ENTRADES 

 

o 
 

COM VA APARÉIXER AQUESTA IDEA: 
 
 

Durant les vacances de Nadal del curs 2007-2008 encara no tenia clar sobre què 

tractaria el meu Treball de Recerca. Era un tema que ens tenia a tots els de primer 

amoïnats i pel meu cap havien passat tot d’absurdes idees i treballs impossibles, que mai 

tenien la virtut de convèncer-me completament.  

Va ser un dels dies d’aquestes vacances quan amb la meva família, vam 

improvisar una tarda de circ: estàvem a Barcelona coincidint amb l’estada a la ciutat de 

set circs importants. Un d’aquests era el Circ Raluy, amb l’espectacle Dancing Circus, 

instal·lat al Port Vell de Barcelona.  

Va ser gairebé una casualitat, que acabéssim anant-hi, però un cop a dins vaig 

tenir la sensació que acabava de trobar una cosa que m’encantava extraordinàriament.  

Amb un somriure de pallús, a la foscor de les grades, amb olor de crispetes i 

caramels, música entretinguda i feliç, i un espectacle corprenedor al davant, se’m va 

acudir que el circ era un món tant fascinant 

que ja era hora que algú hi dediqués força 

atenció. Per exemple, l’atenció que 

requereix un Treball de Recerca.  

 

Així va sorgir la idea, que va haver 

de competir amb altres, per ser finalment el 

tema escollit per al meu treball.  

M’entusiasmava això de parlar de circ, i d’altra banda m’espantava el fet de no 

saber d’on treure informació. Malgrat això, vaig tirar endavant el treball. 

A l’hora de proposar-me uns objectius vaig ser poc estricte. Ho dic en el sentit 

que, com que no sabia si el treball resultaria, vaig pensar que m’hauria d’adaptar a la 

La carpa i una 
de les caravanes 
del Circ Raluy. 
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informació que trobés, per això els objectius eren poc clars. Bàsicament, el que volia, 

era saber més sobre aquest tema, apropar-me a un món que em fascinava i que per mi 

era llunyà. M’interessava el fet de saber que és el que veia quan anava al circ, saber 

d’on sortia tot allò, conèixer-ho a fons i potser així fruir-ne més.  

 

D’aquesta manera, va començar el meu Treball de Recerca.  

 

 

La internacional carpa del Cirque du Soleil 



El Circ                                                                                   Arnau Abella Travesset 

 4 

¡SENYORES I 
SENYORS! 

per tots vostès, per una vegada, exclusivament i 
espatarrant… 

 

o 
 

breu introducció sobre l’art del circ: 
 
 

Origen del mot: 

El mot “circ” prové del llatí circus. Es feia servir per designar l’espai on tenien 

lloc les curses de carros. 

Aquest edifici tenia una forma rectangular, però arrodonida, gairebé el·lipsoïdal. 

Al mig hi havia l’spina, un mur llarg i baix que dividia la pista. A l’spina hi havia 

diferents estàtues i monuments (divinitats, obeliscos...) dels quals destacaven ous, o 

dofins, el nombre dels quals designava el nombre de voltes que havien de fer els 

concursants. Als extrems de l’spina hi havia les metae, punt on havien de girar els 

carros. Al davant d’una d’aquestes hi havia les carceres, d’on sortien els competidors. 

 La pista estava rodejada de grades, la 

cavea, on seien els espectadors. Eren 

habituals les apostes entre els espectadors. 

Era públic i a l’abast de tothom.  

El primer d’aquests circs fou 

construït a Roma, per Tarquini Prisc. Era de 

fusta i el van anomenar “circ” segurament 

per la seva forma. Anys després de la 

construcció del primer circ, es va construir el primer d’aquests que era fix, amb l’únic 

objectiu de tenir un lloc on fer les curses. Tenia cabuda per a 225 000 espectadors i a 

més, era de pedra. Va ser anomenat Circ Màxim . 

 

 

Esquematització d’un circ romà. 
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Què diu el diccionari: 

 Circ  m. En l’antiga Roma, gran espai pla rectangular destinat a les curses de 

carros, jocs gimnàstics, etcètera, amb grades al voltant per als espectadors. Local amb 

grades circulars per als espectadors i un espai circular al mig on s’executen exercicis 

eqüestres, acrobàtics, etc Els exercicis eqüestres, acrobàtics, etc., que s’executen en un 

circ. 

FABRA, Pompeu; Diccionari General de la Llengua Catalana. 

Ed. Edhasa, 6a Edició, 1974. 

Concepte de circ: 

 Així doncs el circ, tal com el planteja aquest treball, d’entrada, es podria definir 

com a activitat artística, o conjunt d’aquestes, destinada a l’entreteniment d’un 

públic, mitjançant les arts corporals, per la qual cosa requereix certa habilitat  i que, 

en la majoria de casos, és de caràcter itinerant  i es desenvolupa dins 

d’una carpa. 

  

En aquest projecte del circ hi ha un fet que no pot passar per 

alt i és la infinitat  d’aquest món.  

 Abans de continuar vull deixar clara una cosa: 

 És el fet que el circ té moltes cares i que els seus límits es 

dilueixen subtilment enmig de la resta d’arts escèniques i corporals.  

 Així doncs és molt difícil determinar on s’acaba el circ, i on 

comencen la dansa, el teatre, les desfilades, la música de carrer, els 

espectacles d’animals (toros, curses, exhibicions...), el mim, la 

màgia, l’art de l’humor...  

 De la mateixa manera, no es pot afirmar que totes 

aquestes vessants s’hagin d’incloure, per norma, dins del món 

del circ, al qual es vinculen o se n’allunyen en funció del context (històric, geogràfic...).  

 Per tot això, els criteris que he fet servir a l’hora d’elaborar aquest treball han 

estat tant senzills com incloure-hi tot allò que és clarament circ, i no una de les altres 

modalitats, o allò que ha estat tractat com a circ en les fonts que he utilitzat. També hi 

incloc tot el que, malgrat no ser circ pròpiament (ballarins, músics i tècnics, bàsicament) 

he vist desenvolupar-se en un context de circ.  

 

Tony Tonelly fill. 
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1,  
2             o        disciplines principals: 

i…  
HOP! 
 Tal  com he indicat al final de la introducció d’aquest treball el circ té uns límits 

molt difusos i casuístics que fan que el que és circ pròpiament sigui difícil de 

determinar, ja que aquest art actua simbiòticament amb molts altres. 

 A continuació hi ha una breu llista sobre aquells artistes, números o 

personatges  que acostumen a aparèixer ser en un circ1. 

 

Acròbates i equilibristes2:  

Són aquells que s’exposen a situacions de risc (per alçada o complexitat) en les 

quals, fent gala d’unes grans habilitats (entre les quals destaca l’equilibri), desenvolupen 

diversos exercicis, anomenats acrobàcies. Les acrobàcies poden compondre’s de salts, 

tombarelles, figures humanes, situacions d’equilibri precari... En molts casos 

l’equilibrista i l’acròbata es poden diferenciar, però en general ambdós papers es 

complementen i es donen al mateix temps.  

Pot ser que hi intervingui una sola persona o bé més d’una de manera que entren 

en joc els rols de portor i àgil3.  

Trapezistes4: acròbata que actua en un trapezi. El trapezi és una espècie de 

gronxador format per una barra d’un material poc (o gens) flexible, com ferro, fusta, 

                                                 
1 Informació ampliada a l’article 1.1 Altres disciplines i arts de l’Annex I. 
2 Informació ampliada a l’article 1.2 Tipus d’acrobàcies i equilibris de l’Annex I.  
3 El portor acostuma a ser el més corpulent o pesat. És el que sosté l’estructura i contraresta el pes de 
l’àgil. Aquest és més lleuger, és qui perd el contacte amb el terra, de manera que l’única base que té és el 
seu company. La confiança absoluta és la base, ja que és un exercici en què es requereix l’esforç mutu i 
l’implicació d’ambdós membres. Al llarg de l’historia s’ha adjudicat el rol de portor a l’home i el d’àgil a 
la dona, per motius físics; es clar que hi ha hagut excepcions i el canvi de rol no és gens estrany.  
4 Informació ampliada a l’article 1.3 Tipus de trapezis de l’Annex I.  
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plàstic... la qual penja del cap de munt de l’envelat per mitjà de dos cordes. L’inventor 

d’aquesta modalitat fou Jules Léotard. 

Alguns trapezistes famosos han estat: Pinito del Oro, Burt Lancaster o Alfredo 

Codona.  

Contorsionistes:  

 Són els artistes l’objectiu dels quals és fer figures espectaculars amb el seu propi 

cos, fent gala d’una extraordinària flexibilitat. 

 

Mags i il·lusionistes:  

Són els artistes la funció dels quals és realitzar uns números (trucs) que desafien les 

forces de la naturalesa (contra del dolor, la gravetat, el transport en l’espai...). Per fer-ho  

es serveixen de la predisposició del públic per veure el que no és, i el seu art es basa en 

fer que el públic ho cregui.  

Escapisme: és la disciplina de la màgia en què el mag en qüestió es pot desfer dels 

elements físics que el retenen (cordes, cadenes, camises de força, caixes, cofres...).  

Mentalisme5: és el tipus de màgia que basa les seves il·lusions en els trucs de la 

ment.  

 

Pallassos6:  

... un noi vestit amb roba estrafolària i acolorida, amb 

botons i accessoris enormes,  unes sabates massa grans i amb la 

cara pintada. Perruques estrafolàries de colors cridaners i, 

evidentment, mai pot faltar el nas vermell.  

El pallasso és l’element del circ que trenca amb els altres: 

la resta ens fan meravellar de les habilitats humanes, el pallasso 

en canvi busca com a objectiu el riure, l’emocionar i la reflexió. 

És l’element del circ que més implica al públic, ja que interactua 

amb ell.  

Com que el pallasso ha de fer arribar emocions al públic, 

en general, ha de ser un bon intèrpret. Per això els pallassos 

acostumen a ser bons actors (la qual cosa no vol dir que els actors acostumin a ser bons 

                                                 
5 No s’ha de confondre el mentalisme dins del món de la màgia inclosa en el circ amb el corrent filosòfic 
que duu el mateix nom. 
6 Informació ampliada a l’article 1.4 Noms dels pallassos de l’Annex I.  

Pallasso 
monociclista de “Le 
Cirque”. 
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pallassos). Un artista que vol ser pallasso no interpreta un personatge, sinó que 

s’observa a ell mateix i d’ell fa un pallasso.  

L’origen del pallasso es troba, en artistes grans que ja no podien realitzar les 

actuacions acrobàtiques, o de malabars, o massa petits per fer-les, i que per tant es 

dedicaven a fer el pallasso. És per això que els clowns originals eren multidisciplinaris: 

eren reis de l’humor però també feien malabars, música i acrobàcies.  

El primer pallasso que apareix en el circ és l’August, el pallasso ruc i absurd, 

poc hàbil i fracassat. La seva figura es complementa amb el clown de cara blanca, 

l’elegant, el llest. Aquest últim és el que pren l’iniciativa, com a protagonista, i l’August 

és el suposat ajudant, que sempre acaba arruïnant el truc de l’altre7.  

Les característiques dels Augusts es troben per primera vegada durant el regnat 

d’Elizabeth a Anglaterra, quan Shakespeare escrivia obres per a la companyia de teatre 

“Lord Chandler’s Men”. Els primers clowns d’aquesta companyia foren W. Kemp i R. 

Armin . Els personatges que acostumaven a interpretar tenien les característiques del 

pallasso August. 

El maquillatge que actualment es relaciona amb els Augusts fou introduït pels 

germans Fratellini.  

L’essència del pallasso, però, existeix des d’abans del 2 500 aC, quan ja hi havia 

nans que actuaven a la cort del Faraó egipci Dadkeri-Assi. Al llarg de la història i les 

civilitzacions el paper del clown o el bufó es desplega en infinitat de formes i funcions. 

Moltes vegades interpretat per personatges grotescos o peculiars (com nans o geperuts) i 

amb funcions diverses que van des del simple entreteniment a la curació i els rituals 

religiosos.  

En molts casos han estat la crítica al govern des del govern (com en les 

monarquies medievals, en què els bufons tenien total llibertat de paraula i de vegades 

havien influït en la política8).   

La Comèdia de l’Art va significar un canvi en el plantejament de la crítica 

burlesca. Començà a Itàlia al s. XVI. Es tractava d’un gènere teatral amb objectius 

còmics. Els personatges es dividien en senyors i serfs. els servents eren tres: Zany 

primer, Zany segon i Fantesca. El primer era l’enginyós, el segon era curt de gambals i 

la tercera era la versió femenina d’un dels dos, creant així una història d’amor paral·lela.  

                                                 
7 Informació ampliada a l’article 1.5 El primer August de l’Annex I.  
8 Informació ampliada a l’article 1.6 El bufó en la política de l’Annex I.  
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Philip Astley (p. 18) introduí els pallassos en el circ modern amb el número de 

“Billy Buttons”9. 

Alguns pallassos famosos són Joseph Grimaldi (considerat el pare del Clown 

Modern), Amelia Butler (primera dona que fou clown en el circ americà), Zavatta, 

Dario-Bario , Cairolli , els Fratellini... 

 

Malabaristes10:  

L’objectiu és, després d’un gran entrenament, llençar, recollir i tornar a llençar; 

o fer girar, o aguantar en equilibri diferents objectes. A l’hora de manipular aquests 

objectes el malabarista pot fer que hi intervinguin totes les parts del cos. Hi ha diferents 

factors que hi intervenen, alguns tan fàcils d’entendre com la coordinació de les 

extremitats i la resta de parts del cos (habilitats psicomotrius) i d’altres més sorprenents, 

com les relacions matemàtiques que es poden establir en els exercicis de malabars11.  

Es creu que els malabarismes tenen el seu origen a l’antic Egipte, i 

que les últimes dinasties egípcies van importar-lo a Roma quan van 

emigrar-hi.  

Amb els espectacles de varietats dels anys 20 i 30 del segle 

passat els malabars van viure una gran època, però el cinema i les 

pel·lícules en van provocar el retrocés i els malabaristes es van unir 

en l’Associació Internacional de Malabaristes (International 

Juggling Association). Als anys vuitanta hi va haver una onada 

d’afició als malabars per part de la població a Europa (una mica abans 

als EUA).   

 Els objectes que s’utilitzen poden anar des de les típiques pilotes 

de plàstic fins a torxes enceses, passant per peces de roba, bitlles, cèrcols 

o el famós diàbolo.  

 El nombre d’artistes que hi intervenen és un factor important: malgrat que en la 

majoria de casos és individual, altres vegades hi intervenen dos o més artistes.  

  

                                                 
9 També anomenat “Tailor’s Ride to Brendford”. El protagonista és un sastre que ha d’anar a Brendford a 
votar però no se’n surt de pujar al cavall. La burla es desenvolupa entorn d’aquest problema.  
10 Informació ampliada a l’article 1.7 Tipus de malabars de l’Annex I.  
11 Informació ampliada a l’article 1.8 Matemàtiques malabars de l’Annex I.  
 

Malabarista amb 
bitlles a punt 
d’actuar. Circo 
Tonelly. 
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Home Bala:  

 L’Home Bala és una persona que és expulsada per 

mitjà d’un canó (amb una molla o per un sistema d’aire 

comprimit), i que aterra en una xarxa horitzontal o bé en una 

superfície d’aigua. El primer Home Bala de la història fou 

Zazel (Rossa Matilda Richter, quan tenia catorze anys), en 

el Barnum Circus. El rècord mundial està en 56 metres, batut per David “Bala” Smith.  

 

Llançadors de foc:  

 Són artistes que representen l’acció 

d’escopir foc per la boca. En realitat el que 

llancen és un líquid inflamable que escupen 

contra la flama d’una torxa, de manera que 

el líquid s’encén i produeix l’efecte que 

l’artista llança una flamarada per la boca.  

 

Faquirs: 

 Aquest personatge prové de l’Índia, on el seu paper és l’equivalent al joglar 

europeu. 

Se’ls coneix per diferents habilitats, la més característica de totes, empassar-se 

sabres: no realitzen cap mena de truc, senzillament introdueixen sabres, o altres objectes 

allargats per la seva boca, fins a arribar a l’alçada de l’estomac (cosa que s’ha 

comprovat mitjançant radiografies fetes als artistes).  

Altres números destacables són el de caminar per sobre de brases enceses o de 

catifes de punxes.  

 

Forçut:  

 Eugen Sandow fou el pioner del que ara anomenem halterofília. El personatge 

de circ exhibeix els seus músculs i fa demostracions de força, habilitat i agilitat 

realitzant proeses en què desafia el pes i la gravetat.  

 

 

 

L’Home Bala. 

Un llançador de foc.  
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Domador i animals (...i tota la polèmica que en deriva). 

 Una de les bases del circ és l’exhibició d’animals. Al començament eren els 

cavalls els que tenien més importància i els espectacles eqüestres segurament han estat 

els que han tingut una història més àmplia en el món de les feres al circ.  

També altres animals s’han fet el seu lloc i s’han valorat, en molts casos, per 

sobre de qualsevol espectacle “humà” com els esmentats. Alguns d’aquests animals són 

tant corrents com gossos i gats, però també hi ha hagut animals exòtics, com tigres, 

lleons, foques, serps, lloros, micos i l’animal de circ per excel·lència: l’elefant.  

 Els números representats per animals han tingut diferents vessants i filosofies al 

llarg de l’historia, en funció del context o de la interpretació que se n’ha fet.  

 En alguns casos es donava protagonisme als animals buscant la reflexió del 

públic (seria el cas del mico, o el lloro llest, que renya el pallasso curt de gambals).  

 Altres vegades senzillament remarcaven l’habilitat desenvolupada pels animals 

(com les famoses foques que fan malabars amb pilotes, o els micos ciclistes). 

 I en la majoria de casos, desgraciadament, l’objectiu era senzillament demostrar 

la superioritat de l’ésser humà i la seva racionalitat en front de la brutalitat dels animals, 

el fet de poder fer veure com l’home pot dominar la resta de les espècies.  

 Aquesta última interpretació és la més trista i la que s’ha vist recolzada per un 

gran procés de conscienciació de la població: al començament la gent volia veure la 

ridiculització de l’animal, o com aquest es sotmetia als desitjos del domador, encara que 

fos per mitjà de la força i el patiment; actualment la gent ha pres consciència i prefereix 

disfrutar d’una bona actuació de malabars abans que veure patir un animal.  

 Aquesta polèmica ha estat present en la història del circ des de molts anys ençà i 

ha provocat la intervenció de col·lectius defensors dels drets dels animals els quals han 

criticat els mètodes en les diferents fases de la vida dels animals en el circ. 

 

Les pràctiques: 

Un problema important és que un dels mètodes d’entrenament més utilitzat és el 

del càstig físic. Aquest mètode (a part del dolor físic que significa) també comporta 

estrès per als animals que tarden més a adequar-se al ritme d’aquest entrenament.  

També deriva en el fet que s’utilitzin drogues per amansir els animals o també 

amb la pràctica de treure les dents a aquells que són perillosos.  

Els casos sobre animals que reben maltractaments en el món del circ són 

incomptables i fan gal·la d’una “imaginació” realment impressionant: des d’osses a les 
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que colpejaven amb vares de ferro perquè no eren prou hàbils, i que van acabar morint 

picant-se elles mateixes contra els barrots de les gàbies; fins als mateixos trucs realitzats 

pels animals (ossos sobre pilotes, micos en bicicleta…) els quals són totalment 

incòmodes per a les feres, que han d’adoptar postures antinaturals.  

Les revenges: 

S’han donat diversos casos on els animals s’han revoltat contra els seus “amos”: 

- 1994: a Hawaii un elefant africà es va escapar després de matar al seu entrenador 

i va ferir diverses persones abans de caure mort per la policia.  

- El mateix any, en el mateix circ, però un dies abans, una elefanta havia tirat a 

terra una tanca que separava el públic de l’arena, ferint així vuit nens i els seus 

pares.  

- Un elefant asiàtic va xafar el seu entrenador mentre passejava dos nens a sobre.  

Hi ha molts més casos, sobretot amb elefants, també. De fet, des del 1990, com a 

mínim 11 persones han mort en aquestes condicions. Tal i com s’ha anat desenvolupant 

aquest tema, la gent ha anat prenent consciència que hi ha animals exòtics que no 

pertanyen al món del circ (així mateix incloent-hi el zoològic).  

 

El final: 

Molts dels animals un cop són massa vells o dèbils com per mantenir el nivell de 

les actuacions, són tancats en gàbies indefinidament, o enviats a zoològics, reserves de 

caça privades o 

laboratoris.  

Són 

destins realment 

deplorables, per 

animals que han 

arribat a ser 

realment 

estrelles del 

circ.   

 Evidentment a la història hi ha hagut de tot, i no és bo generalitzar, és per això 

que cal remarcar el fet que sempre hi ha hagut domadors que (malgrat acceptar que els 

Actuació d’elefants en un circ americà. 
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animals amb què tracten no estan en el seu hàbitat natural) han fet que les feres dels 

seus circs tinguessin les condicions adequades i no rebessin maltractaments.  

 Potser com a conseqüència de les reflexions com la de l’apartat de “les 

revenges” la societat s’ha mobilitzat de forma admirablement unànime de manera que 

s’han promulgat lleis i decrets en contra del maltractament dels animals12: en molts 

països la pràctica de circ amb animals ha estat totalment prohibida (Suècia, Índia, 

Finlàndia, Suïssa, Dinamarca...) i en molts altres s’han restringit notablement (a la ciutat 

de Barcelona, per exemple). 

Actualment des dels governs s’han impulsat lleis i reformes en el món del circ 

per tal de regular el paper dels animals en l’espectacle. S’han desenvolupat controls que 

determinen si els animals poden viure en les condicions adequades i a partir dels 

informes que realitzen s’imposen sancions de diversos tipus.  

 Evidentment tots aquests problemes de maltractament no es donen perquè sí, els 

motius d’aquest gran problema són els següents: 

Una de les causes es tracta de la falta de diners. Es evident que el circ és un 

espectacle de rendibilitat irregular i té la seva lògica que la majoria d’ingressos 

s’inverteixin en els aspectes que el públic pot percebre, els números de l’espectacle i, 

entre aquests, els que són més atraients, com els animals.  

Per això es destinen menys diners al que hi ha darrere de l’escenari, i un 

d’aquests aspectes és la vida dels animals.  

L’aigua corrent (que els animals necessiten per beure, banyar-se i rentar-se, i 

netejar les gàbies) i el menjar, no són sempre fàcils d’aconseguir en totes les poblacions 

que els circs visiten, i moltes vegades aquestes necessitats bàsiques dels animals es 

veuen molt limitades.  

Un dels altres problemes amb que es troben els animals del circ és el clima. És 

evident que els climes dels diferents llocs per on passa el circ, i el de l’hàbitat natural 

dels animals, no sempre coincideix. Els extrems de la calor estiuenca i el fred hivernal, 

són autèntiques tortures pels animals.  

Si als problemes del finançament i el clima s’hi afegeix el de l’espai, ens trobem 

amb animals exòtics que passen la major part de la seva vida vivint sense les condicions 

climàtiques i biològiques que necessitarien i en una gàbia de quatre metres quadrats.  

                                                 
12 Informació complementada per l’article C.6 “Per un circ sense animals” de l’Annex II. 
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Sobre aquest últim aspecte, l’Acta del Benestar dels Animals (AWA) determina 

que els animals engabiats han de tenir espai suficient per poder aturar-se i estirar-se dins 

la gàbia. Malgrat aquesta llei, les denuncies contra les violacions d’aquest article són 

constants (Ringling Bros i Barnum & Bailey van ser denunciats 65 vegades en un sol 

any).  

La falta de recursos de la què parlàvem també es tradueix en una carència de 

mitjans per curar els animals. És a dir, després d’un llarg viatge esgotador sota la calor 

de l’estiu, moltes vegades no hi ha cap expert que pugui administrar el medicament o el 

tractament adequat a una vella elefanta (el cas explicat per George Lewis, ex-integrant 

de Ringling Bros).  

 La sortida al problema dels animals i el circ és poc clara però un objectiu 

present. Al públic l’atrauen els animals i al circ vol exhibir-los, però a ningú li agrada 

que visquin en males condicions, ni als del circ els agrada ser-ne els responsables.  

 Potser la solució més assenyada seria evolucionar, veure que l’extinció de les 

espècies (ara parlant a nivell mundial i mediambiental en tots els àmbits) no hauria de 

ser per culpa de la necessitat dels humans de satisfer la necessitat d’exotisme i emoció. 

Potser s’hauria d’aprendre que, malgrat que en el circ inicial els animals hi tinguessin 

molt pes, es pot fer circ de qualitat i amb públic sense que ningú en surti perjudicat. 

 Alguns circ ja en comencen a ser conscients. De fet, alguns mai han tingut 

animals, i han tingut prou èxit com per ser la mostra que sense animals es pot triomfar, 

com és el cas del Cirque du Soleil.  

 Pel que fa a domadors famosos s’han de mencionar les dinasties Amar , Gruss13 

o Bouglione, que van començar 

sent genets excepcionals i que de 

mica en mica van anar 

augmentant les seves col·leccions 

d’animals. Philippe Gruss fou 

qui introduí la disfressa de 

Tarzan com a indumentària per al 

domador.  

 
 
 

                                                 
13 Informació complementada per l’article B.1 Parc Alexis Gruss. Chateau du Cirque de l’Annex II. 

Tony Tonelly pare, 
a la carpa del seu 
circ. 
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Malabarista egípcia 

…ENCARA MÉS 
DIFÍCIL! 

 

o 
 

breu HISTÒRIA DEL CIRC 
 

 La història del circ es remunta als inicis de la humanitat, i els seus orígens, més 

que amb la diversió o el lleure, estan més vinculats a fets pràctics, com són la guerra o 

la caça, i fins i tot episodis de la vida quotidiana. 

  

Les dones, en les civilitzacions grega o egípcia, ja feien malabarismes, tal com 

es pot apreciar en àmfores pintades (de Grècia) o en relleus funeraris (d’Egipte).  

 Els mateixos gladiadors romans, amb la seva fama de brutals i ferotges, 

també es dedicaven als malabars, amb objectes tan excepcionals com 

rodes de carros.  

 Després de la caiguda de l’imperi romà, les arts corporals van 

quedar força diluïdes al món occidental. Es perdé la unitat que significaven els 

espectacles públics. Tot i així, al llarg de l’Edat Mitjana es van anar 

recuperant de mica en mica. Els joglars i trobadors, a més dels artistes de 

les fires, oferien un tipus d’espectacle que, malgrat no entrar del tot en el 

circ que estudiem, no se n’allunyava pas tant. La població va anar-hi 

mostrant cada cop més interès, culminant en el període renaixentista.  

En aquest període, el circ i les seves activitats van tornar al carrer, conformant 

un tipus d’art que cercava la diversió desinteressada i l’entreteniment del públic, sense 

tenir un objectiu utilitari.  

Les anomenades “troupes de saltimbanquis” incloïen espectacles musicals, de 

dansa, contadors de contes i narracions èpiques, titellaires i les activitats de circ com 

l’acrobàcia i els malabars.  

De mica en mica es van anar formalitzant uns itineraris que els artistes recorrien 

al llarg de l’any.  
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La història del circ pren el seu punt àlgid amb Philip Astley, al s. XVIII, amb la 

introducció de la pista.  

A partir d’aquí el circ es disparà fins a l’actualitat, en que es pot dir que la 

tècnica està al servei de l’expressió i l’art.  

 

 Però com hem vist no sempre ha tingut l’emplaçament concret que és la carpa 

d’avui en dia, i seria un ultratge pretendre que el circ, en essència (no en espai), només 

ha existit des que es va començar a actuar en la pista circular.  

 Així doncs, a l’hora de repassar el pas d’aquest art, començarem força abans, i 

força lluny d’on es va originar la carpa.  

 

EL CIRC ASIÀTIC14: 

El circ xinès: 

L’origen de l’acrobàcia té lloc a Xina. Les fonts principals que mencionen tots 

els llibres són els diferents historiadors xinesos, entre els quals destaca Fu Quifeng.  

L’habilitat, l’agilitat, la flexibilitat, la força, l’equilibri, l’observació del 

comportament dels animals... eren qualitats que un bon caçador havia de tenir 

apamades, i que els diferents artistes de circ van 

anar desenvolupant.  

Aquest desenvolupament va estretament 

lligat a l’evolució humana al llarg i ample del 

planeta i del temps: 

Al començament aquests acròbates eren 

agricultors, que utilitzaven en els seus malabars 

estris com gerres, plats i cadires. Més endavant, 

quan hi va haver les lleves obligatòries per a la formació de soldats imperials, als estris 

que ja utilitzaven, s’hi van afegir llances, banderes i arcs. 

A la Xina sempre s’han distingit dues classes d’acrobàcia: la cortesana i la 

popular. La primera era practicada per dones i nens que s’entrenaven en escoles 

subvencionades per l’emperador. La segona, per gent del poble i camperols que ho 

organitzaven durant les grans festes.  

                                                 
14 Informació ampliada als articles 2.1 El circ vietnamita, 2.2 Els circs laosià i cambodjà, 2.3 El circ 
coreà, 2.4 El circ mongol, 2.5 El circ japonès i 2.6 El circ indi de l’Annex I.  

Artista xinesa 
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 L’edat d’or de l’acrobàcia xinesa es situa entre la dinastia Han i la Song (202 aC 

– 1126). L’emperador Yang Han va promoure realment aquest tipus d’activitats, 

mobilitzant els millors acròbates d’arreu del país.  

 A partir de la dinastia Ming l’acrobàcia va començar a ser mal vista, relacionada 

amb les revoltes camperoles i societats secretes. L’acrobàcia cortesana es va anar 

reduint. Al mateix fer, altres arts prengueren importància (i subvencions imperials), 

com per exemple l’òpera i la màgia.  

 Al s. XII l’art japonès (parlant de circ, sempre) substitueix el xinès. Així doncs 

l’artista xinès es veu obligat a emigrar, cap a Europa o el Sud-est Asiàtic. Més 

endavant, després de la Revolució Russa, els acròbates xinesos tornarien a casa seva, on 

introduirien els costums del circ europeu, iniciant així una mena de globalització 

primerenca, en l’àmbit del circ. 

 Després de la victòria de Mao Zedong les activitats acrobàtiques van rebre un 

nou impuls. Per exemple, es creà la Companyia de la Xina a Pekín, on destaca Xia 

Jihua, l’equilibrista de “la pagoda de tasses”.  

  La vinculació entre l’exèrcit i les companyies d’acrobàcies era tan gran que, en 

la majoria dels casos, els acròbates eren escollits entre els soldats. Actualment aquestes 

companyies (entre les que destaquen Cantón, Shenyang i Bandera) s’han vinculat més 

al territori del qual provenen que no pas al seu origen militar.  

 La repressió que comportà la Revolució Cultural xinesa però, va ser una gran 

trava per a l’art xinès, que va tardar a recuperar-se tal com havia estat.  

 

La gestió de les companyies és autònoma en la majoria de casos, incloent la 

formació dels propis artistes. Pel que fa a l’evolució de la persona dins de la companyia, 

el procés normal és el següent: un nen pot ser escollit per entrar a la companyia als 6 o 8 

anys d’edat. Als 14 es troba en possessió de les facultats adequades, i fins als 25 va 

aprenent per esdevenir un artista experimentat. Quan es massa gran, o no vol actuar, 

sempre pot passar a altres feines, com la cuina o la gerència de la companyia, o la 

direcció artística. Moltes vegades les companyies són dirigides per antics artistes.  

Aquest procés, en realitat, no tan sols es produeix a la Xina, sinó que actualment 

es troba gairebé a tot arreu.  

L’ Agència Artística Xinesa i l’ Associació d’Acròbates Xinesos són les dues 

institucions més grans en aquest gènere, que es vinculen amb l’organització d’actes i la 

gestió general del circ xinès.  
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 Els problemes a què s’enfronta el circ xinès són, per una banda, la desigualtat 

entre companyies (unes molt riques i amb moltes oportunitats, i les altres sense diners), 

per l’altra el desencant de la població. La gent no està motivada pel circ o les activitats 

artístiques, de manera que els artistes no tenen cura d’ “agradar” al públic local, la qual 

cosa és un peix que es mossega la cua.  

  

 El personatge clau per a la introducció del circ a la xina fou Sun Fuyou. Va 

néixer a Wu-Qiao el 1883 en una família molt pobra. Va començar a aprendre de 

vilatans acròbates als sis anys. El 1902 viatjà a Rússia on fundà la companyia Sun Jia 

Ban. El seu talent era immillorable. Va crear més de 70 números, i la seva companyia 

tenia 40 integrants quan va marxar de Rússia escapant de la Revolució Comunista. El 

1921, i set anys després es fa construir dues carpes, la primera important pel fet de ser la 

primera carpa xinesa, la segona, amb capacitat per 3000 persones. La companyia era de 

120 persones, sense contar músics ni animals.  

La 2a Guerra Mundial va ser un gran contratemps per al desenvolupament del 

circ de Sun Fuyou, fins al punt que, en acabar la guerra, només quedaven 40 artistes. Va 

morir el 1945, el 17 de febrer, la seva companyia, es dissoldria tres anys més tard.  

 

 

EL CIRC EUROPEU15: 
El circ europeu va néixer el 1770 a Halfpenny Hatch, davant 

del pont de Westminster, a Londres. El seu pare era Philip Astley.  

 

El Circ anglès:  

Philip Astley havia estat oficial de cavalleria de Sa Majestat. Va tenir la idea de 

complementar les seves actuacions eqüestres amb números d’acròbates, malabaristes 

i volantiners. Va fer construir una pista de 13 metres de diàmetre amb el seu respectiu 

amfiteatre. L’espectacle era el primer circ, entès com a actuació de grup. De mica en 

mica va anar canviant, introduint intermedis sarcàstics, actuacions de clowns...  

I Astley de seguida va comprendre que el sedentarisme avorria. Per tant va 

començar a viatjar amb el seu espectacle: França, Anglaterra, Irlanda... van ser les 

                                                 
15 Informació ampliada a l’article 2.7 El circ alemany de l’Annex I.  

Philip Astley 
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primeres parades que van rebre el seu art, canviant constantment, buscant distreure el 

públic i evitant l’avorriment. Astley era un home que sabia vendre’s (diríem que era bo 

en màrketing) i la pompa del seu espectacle no passava desapercebuda.  

Va ser ell qui va substituir la petició de donacions al final de l’espectacle, per 

una taquilla  col·locada a l’entrada de l’amfiteatre. Va introduir les serradures al terra, 

per absorbir l’humitat. Se li va acudir de fer entrades a diferents preus, per atreure el 

públic benestant, reduïa preus i deixava entrar gratis als últims moments. Va contractar 

les més grans estrelles europees, i va fer enormement famós el seu fill John.  

Philip Astley creà una escola de circ, els alumnes de la qual van acabar sent 

competidors seus. Un d’ells és Charles Hughes, conegut per introduir un escenari dins 

la carpa. Astley, respongué amb una gira per nous països, com per exemple Rússia.  

Va ser un altre dels seus alumnes, John Bill Ricketts qui va conquerir Amèrica.  

La continuïtat del muntatge d’Astley, a Londres, quedaria assegurada pel seu 

millor alumne, Andrew Ducrow, amb una imaginació desbordant dedicada a l’estètica i 

la creativitat.  

El successor de Ducrow fou Thomas Batty. Durant aquest període van ser 

especialment importants les feres, així com els saltimbanquis i el poder dels 

empresaris de circ. Va prendre força la cavalcada del circ, amb carrosses i cavalls.  

Els germans Sanger van desenvolupar un estil de circ propi, disposant de set-

centes persones, un centenar i mig de cavalls, una dotzena d’elefants, girafes, estruços i 

dos lleons. Ben aviat però, va rebre la competència dels circs americans.  

El circ anglès va viure el seu moment òptim a finals del s. XIX, amb circs com 

l’ Olimpia  (Londres) o Tower Circus (Blackpool).  

 

El circ anglès es caracteritza per diverses 

particularitats: primerament una elegància natural 

de la qual fan gala la majoria d’artistes. La segona 

és la polivalència d’aquests, i de l’enginy per 

adaptar-se a totes les situacions que permetin 

actuacions de circ (un espectacle de Nadal, un 

concert benèfic...). La tercera qualitat (the last but 

not the least, com dirien en anglès) és el sentit de l’humor: la capacitat de fer que la 

cosa més seria del món, mai sigui presa seriosament pel mateix artista. La seva 

personificació: Norman Barrett , considerat el millor presentador de la història del circ.  

Norman Barrett 
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Actualment a Anglaterra (com a la resta del món occidental) el circ ha perdut 

prestigi. Un dels motius d’aquest desencant és el fet que les associacions protectores 

d’animals han fet dels artistes uns criminals. A això s’hi afegeix la desmotivació per 

part del públic local, que es decanta per altres noms, com el Circ du Soleil, Archaos... 

És realment una llàstima, ja que l’estil original anglès ha marcat molt, i era tant 

autèntic com per donar artistes en altres camps com Charlie Chaplin o Stan Laurel... 

que provenien del circ anglès i el music-hall.  

 

Charlie Cairoli , Uncle Charlie, és considerat per molts el 

pallasso més original de la història del circ. El seu contracte 

incloïa un espectacle musical i un d’humorístic. Sempre 

l’acompanyaven Paul, un clown (l’artista va anar canviant, però 

mantenint el nom) i un bufó, Jimmy Buchanan. Va ser admirat 

per molts altres artistes, que no es van cansar mai de demanar 

la seva participació en altres shows.  

 

El circ francès:  

Abans de les carpes de circ els genets francesos ja actuaven, en jardins, com al 

Colisé de Paris. I quan Astley va incorporar els acròbates i malabaristes dins la carpa, 

aquest anglès i el seu fill, John, es van convertir en estrelles de l’alta societat francesa, a 

causa dels seus viatges a la capital del país.  

El que es considera fundador del circ francès és Antonio Franconi, i el seu 

número original era un espectacle de canaris ensinistrats.  

A causa de la Revolució Francesa, Astley deixà d’anar a França, on fou 

substituït per Franconi, que es cuida del seu Amphitéâtre.  

Els seus dos fills, Henri  i Laurent , amb les seves esposes, van ser els que van 

impulsar realment l’actuació eqüestre a França. Ambdós artistes van ser molt importants 

en el desenvolupament del circ francès, però el que el va consolidar fou Louis Dejean. 

Malgrat que el circ no havia estat la seva vocació, quan el negoci dels Franconi 

va fracassar econòmicament ell prengué el paper de director de circ. El seu impuls ha 

tingut continuïtat fins als nostres dies, ja que el Circ d’Hiver  francès és l’hereu del 

Cirque Napoleón, inaugurat per ell. S’ha de remarcar la seva habilitat diplomàtica en el 

Charlie Cairoli 
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tracte amb les autoritats. A això s’hi afegia una gran intuïció pels negocis i una 

elegància d’actuació pública que el feia invulnerable a les critiques. 

A la capital francesa el circ creixeria com un símbol de fama i art. Els circs més 

importants foren el Cirque d’Hiver , el Cirque d’Été, i el Medrano, circ impressionant 

per l’habilitat dels seus artistes, tan destacats com els germans Fratellini .  

 Un altre factor important en el circ francès fou el fet que hi havia molts circs 

municipals petits que arrelaren l’espectacle al poble, així com els circs itinerants van 

donar a conèixer l’espectacle arreu del país.  

 A mitjans del s. XX la invenció de la televisió va influir enormement en el món 

del circ. El fet que la gent pogués veure la genialitat del circ des de casa seva i 

gratuïtament va fer que circs itinerants amb menys recursos (que els que es podien veure 

per la televisió) perdessin el públic. Els circs vam suspendre gires, van canviar de 

propietaris i alguns arribaren a desaparèixer. Sembla el final del circ a causa dels costos 

que comporta mantenir-lo, però aquí neix el fenomen 

del “nou circ”: 

 Aquest és el nom amb que es coneix el tipus 

de circ que va néixer a França, a partir de la crisis de 

la dècada dels setanta. Té el seu origen en dues 

escoles de circ que es van crear.  

Una d’aquestes era el Circ a l’Antiga  (Gruss 

i Monfort), que era un circ nostàlgic i a la vegada 

innovador.  

L’altra era l’Escola Nacional del Circ (Annie 

Fratellini).  

Aquestes escoles formaren una nova 

generació d’artistes, alguns descendents de les grans famílies de circ i d’altres 

procedents del carrer, o moguts per la vocació. A part de les dues escoles que hi havia, 

l’estat francès va crear-ne una altra, la CNAC de Châlons-en-Champagne. Actualment 

el francès és un dels circs amb més recursos.  

 

Circ Italià: 

Itàlia té gran importància en el circ, sobretot perquè en la zona anomenada “el 

quadrat d’or ”, situada entre Bergam, Brescia, Parma i Verona, és on té lloc l’origen de 

l’acrobàcia occidental. D’allà provenen grans famílies com els Guillaume o els 

Cartell del Cirque d’Hiver 
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Chiarini , ambdues famílies amb una projecció artística que deixa rastre a través de 

generacions i continents.  

El lèxic acrobàtic queda fortament enriquit pel pas de la nació italiana pel circ, 

amb mots com “saltimbanqui”: l’acròbata i nom donat al venedor d’objectes falsos.  

Malgrat ser una gran font d’artistes, Itàlia no gaudeix dels circs d’obra. Això és 

deu en gran mesura al fet que l’alta societat no acceptava el circ com un fet social, al 

contrari de l’òpera. Quan els artistes italians es veuen obligats a provar sort a 

l’estranger, la nova generació de burgesos joves comença a apostar per aquest art, 

impulsant el circ italià modern.  

Després de la Segona Guerra Mundial apareixen unes cent carpes arreu del país, 

que realitzen gires pel país durant tot l’any i també internacionals.  

 

Circ Espanyol16: 

A Espanya cal destacar la importància de les 

“Corrides” de toros, com a fase anterior al circ modern.  

 El primer circ però, fou instal·lat a Madrid el 

1830, dirigit pel francès Avrillon.  Començà sent 

ambulant però al cap de quatre anys es va fer construir un 

circ d’obra: el Circo Olímpico. Un any més tard, el net 

de Franconi, obria el Circo Nuevo.  

 Al cap d’uns anys, Thomas Price, de dinastia 

anglesa, començà a fer una gira anual per les capitals de 

la península i el 1876 va establir el Circo Teatro Price a la Plaza del Rey de Madrid. 

Gràcies a ell i el seu gendre, William Parrish , Madrid, Barcelona i Lisboa van 

esdevenir importants capitals del circ. Va ser una edat d’or que va perdurar fins al 

començament de la Guerra Civil.  

 Aquest període va deixar com a herència una Espanya sense carpes de circ, i 

amb artistes aïllats i sense gires. L’aïllacionisme obligà Espanya a formar bons 

artistes, si volia mantenir el circ.  

 L’any 41 es va reconstruir el Circo Price de Madrid, i Juan Carcellé va agafar 

les regnes del Circo de Madrid , treballant amb Arturo Castilla , d’on va sortir el grup 

                                                 
16 Informació ampliada a l’article 2.8 Fofó de l’Annex I.  

Pinito 
del Oro 
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de pallassos “Los Hermanos Cape”. Castilla es convertiria, més endavant, en empresari 

del Circo Americano.  

 A ell s’atribueix la renovació del circ a mitjan segle XX. Va ser qui va fer que 

els artistes internacionals tornessin a venir a Espanya, i també va promocionar els 

artistes nacionals. Mentre dirigia el Circo Price, s’associà amb el Carola Williams  

(alemany) i Enis Togni (italià) per fer l’únic circ de dimensió europea de la història: el 

Circo Americano.  

 Dels artistes espanyols cal destacar Roberto de Vasconcelos, gran genet, Miss 

Mara , Pablo Noel i Ángel Cristo (domadors), els malabaristes, Dangely, Hugo 

Garrido , el Gran Picasso i sobretot, pallassos: Charlie Rivel, Rudi Llata ....  

 

El circ a Catalunya: 
 Malgrat haver-lo pogut incloure dins del circ espanyol, s’ha considerat que, el 

circ català, per proximitat, mereix un apartat propi en aquest treball.  

A Catalunya la repressió franquista i de la postguerra es va notar molt en l’art 

del circ. Els grups d’espectacles eren pocs i els era difícil funcionar.  

Fins que, amb la mort de Franco, el 1975, el carrer va tornar a ser un espai on 

expressar-se. A poc a poc van anar sorgint cada cop més grups dedicats a l’espectacle i 

relacionats amb el circ.  

La cultura del circ i de l’espectacle (tant de carrer com en carpa) va anar creixent 

i, amb personalitats emprenedores al capdavant (com Rogelio Rivel, Tortell Poltrona...) 

van crear-se diverses associacions i organitzacions, especialitzades en aspectes del circ, 

o més en un àmbit general. 

Malgrat aquest desenvolupament en el món del circ, els artistes continuen 

demanant que aquest art sigui realment considerat com a tal, i que tingui la mateixa 

rellevància que altres com per exemple el teatre.  

 

Pla Integral del Circ17: 

 Al 2007 les coses del panorama del circ català van començar a canviar. La 

plantada del Circ Cric (que havia de fer una gira per Catalunya) va ser escoltada per 

l’administració. Els artistes volien millors condicions, que l’administració, i la societat 

                                                 
17 Informació complementada per l’article C.1 Pla Integral del Circ de l’Annex II. 
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en general, fossin un element amb el qual interactuar per tal de beneficiar-ne les dues 

parts (com passa amb altres arts com el teatre) i no només el lloc, o el públic per a les 

seves actuacions.  

 Aquesta iniciativa també la prengueren altres circs, com el Raluy.  

 Així doncs, la Conselleria de Cultura i les principals entitats d’artistes  van posar 

en marxa el Pla Integral del Circ. Estava previst que aquest projecte s’assolís a finals del 

2007, però encara ara no està del tot enllestit. Malgrat això, els artistes asseguren que 

prefereixen un bon resultat que arribi tard que no pas un de fet a corre-cuita.  

Alguns dels aspectes del pla integral són els següents18: 

- Protocol per a les gires de circ de vela: la Federació i l’Associació Catalana de 

Municipis es comprometien a oferir condicions mínimes als circs i aquests, a 

mantenir unes bones pràctiques. Es signà el desembre del mateix any. 

- Ciutats Amigues del Circ: és un dels principals interessos, l’objectiu del qual 

és permetre als artistes voltar per Catalunya estalviant-se els tràmits burocràtics. 

Fou acordat el 16 de juliol de 2008. Inclou Figueres, la Bisbal d’Empordà, 

Lleida, Mataró, Pineda de Mar, Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 

Tarragona, Tortosa i Vilanova i la Geltrú). Aquestes ciutats es comprometen a 

programar circ durant quatre anys i a proporcionar espais a les companyies 

itinerants. 

- Taula mixta de formació: Cultura i Educació havien d’elaborar una proposta 

per a la formació de professionals del circ. L’objectiu final és crear una escola 

oficial. Encara està pendent.  

 

Alguns dels artistes catalans més destacats: 
 Charlie Rivel19: 

Charlie Rivel és el nom artístic que s’atorgà Josep Andreu Lasserre, nascut a 

Cubelles el 24 d’abril de 1896.  

Fou un dels pallassos més famosos de la història del circ. El seu nom artístic era 

un homenatge a Charlie Chaplin .  

                                                 
18 Informació ampliada a l’article 2.9 Pla Integral delCirc de l’Annex I. 
19 Informació ampliada a l’article 2.10 Charlie Rivel, curiositats de l’Annex I. 
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Els seus pares, Pere Andreu Pausas i Marie-

Louise Lasserre també eren artistes de circ, la seva 

dinastia d’artistes fou començada per Pere Andreu.  

El 1954 esdevingué una de les estrelles del 

Circo Price de Madrid.  

La seva esposa fou Carmen Busto, i amb ella 

tingué quatre fills: Juanito, Charlie, Valentino i 

Paulina. Van triomfar per Europa i Amèrica del Sud 

com a “Charlie Rivel’s Babys”. Els nois, més 

endavant, formaren el trio de dansa acrobàtica amb el nom de “Els Charlivels” i la noia 

actuà amb el Circus Shcumann20.  

Morí a Sant Pere de Ribes el 1983. 

 

Tortell Poltrona: 

Jaume Mateu Bullich, va néixer a Barcelona el 1955. Començà com a cantant 

còmic, però la seva carrera més reconeguda és la de pallasso, havent actuat amb molts 

artistes de gran nivell internacional, com foren Charlie Rivel o Jango Edwards, entre 

molts altres. Fou fundador i activista de Pallassos sense Fronteres, fundador i director 

del Circ Cric .  

 

L’Escarlata Circus: 

 El 1987 va néixer la Companyia de Circ Meravelles i Varietats, composta per 

Bet Miralta, Jordi Aspa21, i un conjunt de gats i gossos. Els seus espectacles arribarien a 

tot Europa, Israel i Rússia.  

 Des de llavors fins ara les seves actuacions més destacades han estat la fundació 

de la Fira de Circ Trapezi, amb l’ajuntament de Reus, la inauguració de l’Estadi 

Olímpic de Sevilla, l’espectacle “Pell de Gallina”, “Ulls Clucs” i una representació de 

gran format i molt espectacular: el Gegant dels Set Mars, en el context del Fòrum de les 

Cultures de Barcelona. Els ajudà La Machine, dirigida per François Delaroizière, un 

equip d’escenografia dels més importants a Europa.  

 Actualment estan vinculats a molts dels actes de circ organitzats a Catalunya 

(com la Fira de Circ Trapezi22, o la Nit de Circ al Grec23).  

                                                 
20 Informació complementada per l’article C.4 Paulina Andreu, Premi Nacional de Circ de l’Annex II. 
21 Informació ampliada a l’article 2.11 Bet Miralta i Jordi Aspa de l’Annex I. 

Charlie Rivel 
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Pep Callau i els Pepsicolen: 

Pep Callau actua com a animador, showman, actua sol o amb els Pepsicolen. Fan 

espectacles familiars de carrer, acompanyats amb música. Fa tres anys que Pep Callau 

tira endavant el projecte de Miraveus, combinació d’òpera i pedagogia. 

 

Algunes de les associacions i circs catalans més 

importants: 
L’APCC : Associació de Professionals de Circ de Catalunya: és l’organisme 

que representa les diverses branques professionals relacionades amb el circ, a Catalunya 

(artistes, tècnics, empresaris, crítics, teòrics, escenògrafs, dramaturgs...). El seu objectiu 

és divulgar i normalitzar el circ. Actualment el seu president és Jordi Juanet, Boni. 

 

La Central del Circ24 és un espai (compta amb una carpa) de desenvolupament 

de l’art del circ, tan a nivell individual com de companyies. A més de ser un espai 

d’entrenament i creació, fomenta la professionalització dels artistes i interrelaciona les 

diferents disciplines del circ. És una iniciativa de l’ajuntament de Barcelona, vinculada 

a l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Fou presentada el 24 de juliol de 

2008.  

 

Pallassos sense Fronteres és una organització de projecció internacional i de 

caràcter humanitari. Fou fundada el 

1995 per Tortell Poltrona . Està 

formada per artistes de diferents arts 

que volen millorar les condicions de 

vida de les persones dels camps de 

refugiats d’arreu del món. Busquen 

millorar la situació psíquica i, en la 

mesura que poden, la sanitària, 

alimentària i pedagògica, sobretot dels nens i nenes.  

                                                                                                                                               
22 Informació complementada per l’article B.2 Festival Trapezi de l’Annex II. 
23 Informació complementada per l’article A.4 Nit de circ de l’Annex II. 
24 Informació complementada per l’article C.3 La Central del Circ de l’Annex II. 

La rialla de Tortell Poltrona 
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Circ Cric 25:  

El Circ Cric va néixer com a tal el 1981, fundat per Jaume Mateu, instal·lat al 

Parc de l’Escorxador de Barcelona, i també en una petita gira per algunes ciutats 

catalanes. El Cric va morir un any després a causa de la manca de suport institucional, 

de no poder respondre davant les exigències materials del projecte que constituïa. 

Malgrat aquesta “mort” del circ, la seva lona va continuar acollint tot d’actes arreu de 

Catalunya, a més d’algunes empreses de Pallassos sense Fronteres.  

La segona etapa del Cric comença el 1995 quan Jaume Mateu i Montserrat 

Trías recuperen la companyia. Des de llavors ha estat vinculat al CRAC, i ha anat creant 

les seves pròpies funcions. El 2005 fou guardonat amb el Premi Nacional de Circ.  

 

El CRAC26:  

Centre de Recerca de les Arts del Circ. S’hi investiga, es produeix i es difon el 

circ. A més de ser el punt de trobada per a la gent del circ del sud d’Europa, és la seu 

estable del Circ Cric. Busca fomentar i estudiar els valors del circ com per exemple el 

nomadisme. Treballa conjuntament amb les escoles per tal de fomentar la cultura del 

circ, i també s’encarrega de crear circuits de circ (de manera que les companyies 

segueixin un recorregut).  

 

Escola Professional de Circ Rogelio Rivel:  

És una escola de formació base amb l’objectiu d’introduir els alumnes (de 16 a 

25 anys) en la metodologia i dinàmica de diferents disciplines del circ. Aquesta 

formació és de dos cursos acadèmics als quals s’accedeix després d’unes proves de 

selecció i s’hi cursen assignatures com acrobàcia, col·locació corporal i dansa, equilibris 

acrobàtics, trampolí, teatre, creació, preparació física, seguretat...  

  

 Museu de Circ Josep Vinyes, de Berga: 

 El Museu de Circ comparteix l’edifici amb el Museu de la Patum, i l’Espai 

Natura de Berga. El recinte està al càrrec de Jordi Viladaga i conté la col·lecció 

d’articles de circ que Josep Vinyes, nascut a Berga, anà recopilant al llarg de la seva 

vida i que, després de la seva mort, la seva família donà a la ciutat de Berga, perquè en 

                                                 
25 Informació complementada per l’article B.8 Circ Cric de l’Annex II. 
26 Informació complementada per l’article C.2 “Que no pare el espectáculo” de l’Annex II. 
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Cartell del gran circ Ringling 
Bros i Barnum & Bailey 

fes un museu. S’hi conserven tot de cartells de circs d’arreu del món, classificats tots 

ells, a més de llibres, figuretes, joguines, vídeos i tota mena de fotografies.  

 

Circ americà: 
 El circ a Amèrica hi arriba quan John Bill Ricketts, deixeble de l’anglès 

Charles Hughes, va començar a reproduir a Filadèlfia les funcions que ell havia fet a 

Europa. El 1793 estrenava espectacle al circ que havia construït a Nova York.  

 El seu primer competidor seria el suec Philip Lailson , que va idear les 

desfilades i els cercaviles com a publicitat del circ.  

 En aquest context, arreu d’Amèrica progressa el circ, cada cop més esplendorós, 

i amb la glòria creixent dels seus propietaris. Són especialment importants els acords 

entre homes de negocis i publicistes, amb els saltimbanquis, com a punt clau del 

desenvolupament brillant del circ americà. 

 La primera carpa va ser alçada per Purdy Brown  el 1825 a Smers. Es funda la 

Flat Foot Party (Sindicat dels Peus Plans) que agrupa directors de circ. 

 La Guerra de Secessió fou devastadora per al circ americà i William Cameron 

Coup és dels pocs que hi sobreviuen. A finals de segle aparegueren Ringling Bros i 

Barnum & Bailey , els circs moderns més grans de la història. 

 Barnum era un empresari a qui William Cameron Coup li proposa participar 

en el World Fair. Construeixen el Madison Square Garden de Nova York. D’altra 

banda, Bailey, un altre empresari, associat amb Cooper, fa una impressionant gira pel 

pacífic. Els dos circs s’ajunten i formen el gran circ, Barnun & Bailey .  

 Mentre aquest parell d’empresaris 

arriben i triomfen a Europa, els set fills i 

la filla d’un “hannoverès”, els germans 

Ringling conquereixen Amèrica del 

nord. El seu triomf els du a acabar 

comprant la majoria de circs americans, 

inclòs, el 1907, B&B . Tan sols Búfalo Bill  quedà fora 

d’aquest enorme consorci nord-americà. 

 En el panorama americà però, el circ va tenir dos grans competidors: el music-

hall i el cinema.  
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 El circ americà va patir un de procés d’intel·lectualització després de la crisi 

econòmica del 29, de la mà de John Ringling North, que es va rodejar d’antics artistes 

per fer arribar més fàcilment al públic un espectacle millorat, amb una interculturalitat  

afavorida per les guerres europees i les migracions que aquestes van comportar.  

 La crisi del circ dels anys setanta va conduir Ringling a abandonar, de manera 

que l’empresa va ser represa per Irving Feld , que va ser el responsable d’una gran 

renovació, començant per evitar l’espectacle en carpes, a causa dels accidents que havia 

patit la companyia anteriorment.  

 Això no va significar el final de les carpes, ja que circs com el Clyde Beatty 

Cole Bros, el Circo Vargas o el Circ Royal Hanneford i Carson & Barnes, van 

mantenir-les, amb un públic popular que hi assisteix a la recerca de vetllades familiars. 

A finals dels anys 80, Michael Christensen funda el Clown Care Unit, un 

equip de pallassos preparats per actuar en hospitals infantils. 

 Mentre que no hi ha escoles de circ oficials, els museus i col·leccions estan 

especialment organitzats. És el cas dels Circs de la Fama, museus commemoratius per 

artistes del circ. El més important és a Wisconsin, origen de la família Ringling.  

  

El circ de Canadà: 

 La història del circ canadenc s’ha vist enormement marcada pel boom que va 

suposar el Cirque du Soleil. La influència d’aquest circ, tant a nivell social com artístic 

o econòmic ha estat un fet sense precedents, però no hem d’oblidar que al Canadà ja es 

feia circ abans, i que encara se’n fa, independent del Cirque du Soleil.  

 Cal destacar la National Circus School i que, en part, a causa d’aquestes dues 

grans entitats, el barri de St. Michel, a Montreal, és el lloc del món amb més 

concentració de l’art del circ.  

El Circ du Soleil: 

 Baie-Saint-Paul, al Quebec, és el 1982 i uns quants artistes de carrer, el 

Club des Talons Hauts (Club dels Talons Alts), organitza un festival d’artistes.  
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 El 1984 neix el Cirque du Soleil (CdS) com a tal, per commemorar el 

450è aniversari de Jaques Cartier27. Es tracta d’una espècie de mescla entre teatre, circ, i 

arts de carrer. L’any següent comença a actuar a nivell nacional. El 1986, “La Magie 

Continue”, d’aquesta companyia, visita vuit ciutats canadenques. Un any més tard 

arriben fins a Califòrnia amb “We Reinvent the Circus”. El 88 conquereixen els EUA.  

Destaca com a element clau una gran facilitat per vendre el seu producte. 

El Circ du Soleil guanya fama, estructura i recursos, sobretot a partir del 

Festival de los Angeles, on són invitats. 

A principi dels noranta aquest espectacle arriba a Europa, mentre a Amèrica ja 

triomfen amb “Nouvelle Expérience”.  

Fins al canvi de segle segueixen creant espectacles, i cada cop arriben a més 

llocs del món. El CdS és un fenomen cultural sense precedents. De mica en mica crea 

nous espectacles, que després d’estrenar-se a les primeres ciutats on arriben, s’exporten 

a la resta del món, donant importància a les ciutats per on passen28.  

Actualment, la companyia que va començar amb uns pocs artistes de carrer, 

compta amb 4.000 empleats, 1000 dels quals són artistes, de 40 països diferents. Ha 

tingut més de 80 milions d’espectadors i ha estat en més de 200 ciutats. Compta amb 15 

espectacles arreu del món, 8 dels quals són en gira, i compten tenir-ne 20 en marxa, 

simultàniament, el 2009.  

El CdS du a terme també una tasca social i cultural per recaptar contribucions 

solidàries, per tal de combatre la pobresa i també problemes entre el jovent.  

El seu fundador és Guy Laliberté (tocava l’acordió i 

escopia foc). El director artístic, Gilles Saint-Croix (havia 

creuat el Quebèc en xanques). L’espectacle estava farcit 

d’altres noms, com el de Guy Caron, René Dupéré, Franco 

Dragone, ...  

 En vint anys el Circ du Soleil ha unit esport, art, 

música, habilitats de circ, escenografia, estètica i tecnologia en 

grans artistes joves, que renoven el circ constantment, de forma intercultural29.   

                                                 
27 Jaques Cartier fou un explorador francès el qual va ser el primer a fer un mapa de Canadà i fou qui 
atorgà el territori a França.  
28 Informació ampliada a l’article 2.12 Evolució del Cirque du Soleil, 2.13 Curiositats sobre el Cirque du 
Soleil i 2.14 Espectacles del Cirque du Soleil dels annexos. 
29 Informació complementada per l’article A.6 Cirque du Soleil de l’Annex II. 

Guy 
Laliberté 
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TATATXAN!!! 
 

O 
 

PARLEN ELS ARTISTES: 
 

El personal del Circo Tonelly30:  

El Circo Tonelly havia estat a Solsona aquest estiu quan jo era a Òxford. Vaig demanar 

a la meva família que es posessin en contacte amb ells, i  quan vaig tornar vaig trucar-los, i els 

vaig explicar el tema del meu Treball de Recerca. Vaig ser a temps d’enganxar-los a Puigcerdà 

on, a part de contestar les preguntes, em deixaren estar amb ells mentre feien l’espectacle. 

Tony Tonelly: 

El Circo Tonelly és un circ antic. Com a mínim hi ha treballat quatre 

generacions de la família.  

Veuen el circ com un estil de vida, una vida dura però bonica, i prioritzen molt 

més aquesta qualitat, i poder fer el que els agrada, abans que la comoditat d’una feina 

fixa, establerta en un lloc concret i amb un sou assegurat.  

Són com un petit poble ambulant. Estan totalment organitzats jeràrquicament, 

però la mescla del modern i l’antic es respira en l’ambient.  

Amb el circ hi viatgen els artistes, els empleats... mai paren quiets, viatgen molt i 

veuen món, però coincideixen en què és una pena pel que fa a l’educació dels nens. 

Amb el circ hi va una escola-caravana, però només ofereixen ensenyament fins a segon 

d’ESO. Hi ha uns catorze alumnes, d’entre vuit i deu anys.  

                                                 
30 Informació complementada per l’article A.5 Circo Tonelly de l’Annex II. 

Alguns dels artistes del Circo Tonelly a punt d’actuar 
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Hi ha quelcom que tenen molt clar: el circ espanyol té molt a envejar a d’altres 

circs europeus, a l’italià, per exemple.  

A Itàlia, el Ministeri de Roma, se’n cuida del circ. Fas una instància i després de 

45 dies (o 60, si es tracta d’un circ gran) ja es pot muntar el circ. Els circs actuen a les 

places dels pobles i de vegades tenen places privades per actuar. Aquí en canvi és molt 

més complicat. S’ha de parlar amb l’alcalde de cada poble, i hi influeix el fet de tenir 

contactes, de tenir relació amb l’ajuntament... i evidentment es potencien molt els circs 

autòctons. Aquí si un circ deixa desperfectes, després ho paguen tots, de manera que els 

ajuntaments són molt més reticents a deixar actuar.  

Per tenir una idea de la situació del circ espanyol només cal comparar el nombre 

de circs que hi ha: a Espanya són uns 30, mentre que a Itàlia hi ha ben bé 220 circs 

diferents.  

La dona del director del circ em va explicar que no es pot deixar el circ. És com 

una mena de droga. Si t’agrada, no hi ha res a fer... t’hi enganxes, i no et pots imaginar 

fent una altra cosa...  

La primera vegada que va actuar feia de domadora. En recorda una vergonya 

impressionant al moment de sortir.  

Creu que la gent busca pallassos i animals, en el circ. Són l’anima de 

l’espectacle. El problema dels animals és que arran de la polèmica que hi ha sobre el 

maltractament s’ha fet molt difícil que un circ pugui tenir-ne. El cost d’un elefant és 

més o menys el mateix que el d’un pis.  

Pregunto més coses sobre la vida dels artistes: com ho fan per arribar al circ? El 

Tony Tonelly, m’explica que viatjant pel món coneixen gent. Els artistes es troben, i els 

directors dels circs es fixen en els números d’altres artistes. Si l’actuació d’un artista 

t’interessa, el truques perquè vingui, i li ofereixes un contracte, com en qualssevol altre 

ofici. Si a un artista li interessa anar en un circ ho fa mitjançant algun agent 

artístic, o fent publicitat, per tal de donar-se a conèixer, i 

aleshores funciona per la llei de l’oferta i la demanda.  

Aquest funcionament fa que, tal i com es 

veu en aquest circ, aquest món sigui 

una “amanida” de cultures. 

Al Circo Tonelly hi ha 

italians, anglesos, La carpa del Circo Tonelly. 
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australians, brasilers, equatorians, txecs, alemanys, espanyols...  

El Tony Tonelly va fer de pallasso per primera vegada als set anys, ja estava 

familiaritzat amb el circ (mai més ben dit) però igualment va passar vergonya.  

Per ell un gran ídol és Charlie Rivel, un gran referent, en un món en què en 

realitat tothom (contemporani o no) és referent per a tothom. Creu que la televisió i el 

cinema han fet molt mal al circ, per això defensa que la posada en escena sigui el 

màxim d’impressionant possible ja que és el que els dona avantatge: la proximitat.  

Per sort últimament, des de l’administració s’ha estat donant impuls al món del 

circ en general, però sobretot no tan sols als grans circs, sinó també als circs petits, 

familiars, amb menys recursos, als quals costa mantenir un programa. 

Això s’ha vist afavorit pel fet que els circs que volten el territori català i 

espanyol en general tenen molt bones relacions entre si, de manera que es fa fàcil i 

agradable la cooperació i això, segons el Tony, és una cosa molt important.  

Ell diu que el circ viurà un bon moment eternament mentre hi hagi nens. Perquè 

al cap i a la fi els nens són els que viuen la veritable il·lusió del circ (els adults la viuen 

per tornar a ser nens).  

La jove del Tony em diu que fa el número dels cèrcols, va 

començar a actuar al circ quan tenia dotze anys. La primera 

vegada estava molt nerviosa, però molt contenta, “un cop t’hi has 

ficat, ja no ho pots deixar”. Si ho fes, li agradaria portar una 

perruqueria, però trobaria molt a faltar poder viatjar. Ella creu que 

el que busca la gent del circ és diversió en estat pur.  

 

El personal del Passatge Insòlit: 
Es tracta d’un muntatge organitzat per diverses 

companyies, al Castell de Montjuïc, durant les festes de la Mercè. 

Herman: 

 És el mestre de cerimònies del Passatge Insòlit. Ens el 

trobem vestit  amb uns pantalons “de pitillo” vermells i unes botes 

vermelles. Duu una jaqueta blava enrivetada de vermell d’estil 

militar, un cinturó negre que fa un pam d’alçada, unes ulleres 

fosques dels anys setanta i un barret militar, també blau i vermell. 

Carpa del Circo Tonelly 

Tony 
Tonelly fill, 
durant 
l’actuació 
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 Està ocupat, fent la seva feina, però l’abordo un moment i sense dubtar em 

respon les preguntes.  

  Per ell, el circ és una caixa de sorpreses plena de meravelles, que et 

permeten tornar a ser un nen (la qual cosa, segons ell, és el que busca la gent en el circ). 

Sobretot, el circ és sorpresa.  

 La seva primera actuació va ser quan tenia dinou anys, en recorda una gran 

emoció i sobretot el sentiment de tenir el poder d’il·lusionar. Hi va accedir des de 

l’institut del teatre, malgrat que assegura que hi ha molts altres mitjans per accedir en 

aquest món.  

 Li pregunto per l’època d’or del circ, segons el seu parer, si creu que hi hagi una 

època que destaqui per sobre de les altres, i la zona geogràfica on es desenvolupa. 

Sembla que s’ho rumia, però decididament afirma que és la Comèdia de l’Art Italiana , 

dels segles XVII i XVIII.  

 Pel que fa al món de l’espectacle, en l’actualitat, diu que està en un bon moment, 

bàsicament perquè s’estan formant moltes escoles (oficials o no) on s’ensenya aquest 

art, i sobretot en destaca la normalització: “abans un artista no podia anar enlloc, i 

passava gana, ara un artista és algú amb un ofici, i que tothom respecta”.  

 

Escenografia del passatge insòlit: 

  Són dos homes, asseguts en una taula estrafolària en el context estrafolari 

del passatge insòlit. 

 El primer és un home gran i escanyolit, amb una barbeta de boc blanca, i uns 

cabells llarguets, amb un barret de bolet al cap. 

 El segon és més jove, amb una mata de cabells arrissats negres i una curta 

barbeta. Llueix un barret de copa i una 

camisa de coloraines. 

 Ens expliquen que són 

escenògrafs. M’ensenyen tot el muntatge 

que han fet ells. Es tracta d’una mena de 

casa a l’aire lliure, sense parets, amb el 

disseny més estrafolari, artístic, abstracte 

i crític que ningú pugui imaginar. Els 

fem quatre preguntes: La Cymbalobylette. 
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 Primer de tot ens diuen, sense dubtar ni mirar-s’hi gaire, que el circ és, 

rotundament, una forma de viure, on la gent hi busca, per sobre de tot, diversió, oblidar 

els problemes de la vida mundana.  

 Creuen que el moment actual del circ és immillorable, des de dins, o si més no el 

millor de la història. Defensen aquest argument amb exemples com el Cirque du Soleil 

“si el Cirque du Soleil no és el millor que s’ha fet fins ara, quan i on ha estat?”, 

“Recursos com els d’ara no s’han vist mai”. Evidentment el progrés tecnològic ha estat 

un gran impuls per al circ.  

 

Maximilian el Mag: 

 És un mag brasiler amb cara de suec: ulls blaus i cabells rossos. Barret de bolet 

negre i vestit amb americana i camisa, un mag elegant com cal. Fa un espectacle de 

nusos impossibles que es fan i es desfan sols, l’antic joc dels “trileros” i quatre enganys 

amb cartes, després d’això li demano si el puc interrogar (en castellà). Evidentment, 

se’n mor de ganes. 

 Per ell el circ (o l’espectacle) és la possibilitat de fer arribar  a la gent allò que 

realment li agrada. La seva primera vegada va ser a Brasil, fa 12 anys, recorda molts 

nervis, i una alegria gairebé insultant, un cop acabada la funció.  

 Ell va accedir a aquest món per mitjà d’una escola de circ. Ara bé, a aquesta 

escola hi va arribar a través de parlar amb un grup d’artistes de carrer que va conèixer, 

que li van explicar com entrar en aquest món.  

 Creu que el circ està passant un bon moment, malgrat que per desenvolupar-se i 

viure, necessita alimentar-se d’altres arts, com la música, la dansa i el teatre.  

 Per ell, el millor circ de la història, s’està fent ara.  

 

El personal del Cirque du Soleil31:  
 

La Sandra volta per l’entrada del recinte, vestida de negre i amb el dibuix del 

sol, en groc, a l’esquena. És força jove (vint anys o poc més) i m’hi adreço en català.  

Ella és acomodadora (“Secció imparells: per la porta de l’esquerra!”) tot i que 

m’explica que es tracta d’una feina temporal. El seu objectiu es rebre al públic, situar-

los, ensenyar-los per on han d’entrar. Com ella, hi ha tot un equip d’acomodadors, els 

                                                 
31 Informació complementada per l’article A.6 Cirque du Soleil de l’Annex II. 
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quals s’encarreguen de dirigir els espectadors cap a les seccions, les portes d’entrada, 

els passadissos i els seients, respectivament.  

Li demano com ha arribat aquí i em contesta que va ser per mitjà d’una empresa 

externa. 

 

Hi ha un home alt de pell rosada i cabells rossos, parlant amb un altre de més 

moreno i pàl·lid de pell. Els dos duen la roba del Cirque du Soleil, i de seguida s’avenen 

a contestar-me. 

El primer és australià (una altra mostra de com n’és d’internacional aquest món) 

i m’hi he d’adreçar en anglès. Es diu Adrian Thompson i m’acaba explicant que abans 

de dedicar-se a això havia estat manager d’un casino.  

Malgrat això, ara, la seva feina és la venda de productes al públic: crispetes, 

entrepans, refrescos... i diu que té intenció de quedar-se amb el Cirque du Soleil un 

parell d’anys més.  

 

L’altre és català, es diu Ferran Cardenal32 i és un dels responsables de sala “tot 

i que com ja veus estic a fora!” diu, fent broma, i afegeix “és que som dos, i anem 

rotant, avui em toca a fora”.  

Ell era estudiant de Dret a Bilbao, i va veure que els del Cirque (com 

l’anomenen ells) necessitaven gent i s’hi va posar en contacte. Per ell, el circ, és una 

gran font de satisfacció, quan veu que cada dia aconsegueixen fer que la gent surti 

il·lusionada, havent trobat    un lloc on evadir-se, oblidar els problemes del dia a dia i 

imaginar el que els artistes        els brinden.  

 

 

 

 

                                                 
32 Informació completada per l’article A.7 Entrevista a Ferran Cardenal de l’Annex II. 

La carpa del Cirque du Soleil 
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Un cop dins del circ trobo un recinte tancat, a la porta hi ha una noia, vestida 

com els acomodadors, que m’explica que aquell és un recinte VIP, i que no m’hi pot 

deixar passar. Jo li demano si li puc fer unes preguntes, i ella no hi té cap problema. 

Es diu Pia, i és d’Uruguay. És l’hostessa de la zona VIP. Va rebre una oferta de 

feina, des d’Infoempleo, per fer d’ajudant de vestuari. 

A partir d’aquí ella va portar el seu currículum, va fer 

una entrevista i al final va acabar treballant 

puntualment en algunes de les ciutats que visita el 

CdS.  

El seu objectiu era veure de prop el món del 

circ, acostar-se al muntatge que hi ha al darrere, 

comprendre’l millor i viure’n la il·lusió a primera fila.  

 

L’actuació del Cirque du Soleil em deixa impressionat, ni més ni menys, el que 

esperava, sortir d’allà somrient i amb ganes de circ i màgia.  

 

Ens esperem una estona davant la reixa del darrere del circ, al costat de la caseta 

del guàrdia (un noi negre molt simpàtic però poc xerraire) fins que apareix el Cristian 

Zabala. 

Ell és argentí, i el vaig conèixer en la primera visita al Cirque du Soleil. El seu 

personatge és en Target (diana), la imatge publicitària de Quidam. És un noi baixet de 

pell blanca, amb el cap rapat del tot. Ens ve a trobar amb roba normal, però encara porta 

la cara pintada, ja que acaba de fer l’actuació, i aviat tornarà a actuar en el segon torn.  

Ens fa entrar al recinte, on ens posen unes identificacions i ens fan firmar, com a 

convidats seus. I aleshores comencen les explicacions.  

Ell havia començat a cantar, ballar i fer acrobàcies als cinc, o sis anys.  

Va arribar al Cirque du Soleil per mitjà de les persones de l’empresa que 

s’encarreguen a anar pel món buscant artistes. Aquesta gent mira els espectacles, i es 

fixa en els números. Quan troben algú que creuen que és bo li comenten la idea d’anar 

al Cirque du Soleil, i li demanen que enviï quatre coses. Enviant vídeos i currículums, i 

fent audicions, va ser el que va fer el Cristian. I va debutar amb ells el 2003, a Dallas, en 

un espectacle anomenat Alegría. 

John, mestre de cerimònies de 
Quidam 
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D’aquella primera vegada en recorda una excepcional tranquil·litat. Després de 

tants i tants assaigs, caracteritzats per una gradual progressió, des del més senzill fins a 

la complexitat total de l’espectacle, ja no tenia nervis el dia de l’estrena.  

Per ell el circ és màgia. Pura màgia que té el do de fer deixar de pensar a la gent, 

fer-los oblidar els seus problemes quotidians i a la vegada ser una font d’inspiració per a 

tothom.  

Segons ell el millor circ es fa ara, o com a mínim és ara que hi ha els millors 

shows, més qualitat en els espectacles, gràcies a una gran varietat de recursos.  

“Vaja, diuen que aquest és el millor circ del món, no?” 

 

Mentre fem el recorregut pel circ, a part de respondre les preguntes, ens explica 

coses que considera interessants, com el procés d’un muntatge com aquest: 

El primer pas és arribar a la ciutat, m’assenyala els enormes camions amb el 

símbol del Cirque du Soleil.  

Als tràilers només hi duen la carpa (només!) i tota la instal·lació. Es tarda tres 

dies a aixecar-la, la carpa, però fins una setmana després no acaben de muntar-la per 

dins, preparar la instal·lació elèctrica... 

I els artistes segueixen un camí diferent de l’escenari, en avió, o tren. A més hi 

ha la part de mà d’obra pròpia de cada ciutat on actuen, la qual es contractada per mitjà 

d’empreses externes, i que conforma els equips d’acomodadors, venedors... 

Després els artistes i tècnics dormen en hotels, no en les caravanes “somos un 

circo moderno!” em diu rient.  

 

Un cop fet el muntatge de la gran carpa s’inicia 

la rutina. Cada dia es si fa no fa igual, amb les sessions 

del xou determinades, els entrenaments, els àpats... 

M’explica que molts dels artistes estan casats, i 

tenen fills. Les famílies viatgen amb ells, la qual cosa 

els permet veure món. I Evidentment hi ha l’escola.  

Aquesta és un petit barracó-caravana des d’on 

ens saluda una dona amb una rinxolada cabellera pèl-

roja. A dins hi ha alguns nens. Ens explica tota contenta que allà els nens segueixen el 

model educatiu del Canadà, de manera que les seves llengües són el francès i l’anglès.  

Una mestra del Cirque du Soleil 
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A les altres caravanes hi ha la recepció, les oficines, els serveis públics, els 

serveis del tour... 

Aquests últims són l’organisme encarregat de la gestió i relació entre el Cirque 

du Soleil i la ciutat on s’estan, són el vincle.  

 

Travessem un sorral i arribem al menjador. Es una carpa enorme que es podria 

dividir en tres parts: 

Al fons de tot hi ha la cuina, on es fa el menjar cada dia. Entrant a la dreta hi ha 

el menjar fred i a l’esquerra, el calent.  

Al mig hi ha les taules allargades on la gent menja. 

I a la part més propera a la porta per on hem entrat hi ha la zona d’oci: televisió, 

prestatges amb jocs de taula i una prestatgeria 

plena a vessar de llibres, malgrat ser molt petita. 

El Cristian m’explica que això és la seva petita 

biblioteca: cada cop que algú del circ compra un 

llibre el diposita allà, així després d’ell el pot 

llegir qui vulgui. 

I també hi ha els ordinadors “aquí, vivint 

sempre amunt i avall amb el circ, quedes molt desvinculat del món, i el nostre mitjà de 

connexió és Internet”.  

Després anem directament al “backstage”. Veiem un noi llegint, assegut en una 

cadira, amb la cara encara pintada, de 

l’espectacle. S’està esperant al costat del que 

en Cristian em diu que és la sala de la 

bugada. Allà és on tots els artistes renten la 

seva roba “sempre quan no hi ha cua!” diu 

ell. 

Aprofita per explicar-me que cada 

dia de show, sense excepció es renta tot el 

vestuari, es netegen totes les perruques, 

s’enllustren totes les sabates i es neteja 

l’escenografia.  

I llavors passem a dins d’una enorme 

La zona 
d’entrenament de la 
gent del Cirque 

La zona de 
caracterització dels 
personatges. 
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sala circular. Només entrar xafo uns matalassos sense voler. Està plena de llum, colors, 

moviment i gent. És on s’entrenen els artistes. Veiem un parell de noies a la tela, una al 

cercle volant, unes nenes xineses fent anar els plats, un parell de nois “fent màquines” 

de gimnàs... 

El Cristian m’explica que entrenen cada dia, per mantenir i millorar els números 

que ja fan. “A més” em diu “els artistes podem practicar altres modalitats, de manera 

que els malabaristes poden ensenyar als de tela com fer malabars, i a l’inversa. Es clar 

que això implica moltes més hores d’entrenament, però ja ens agrada!”. 

Aquest espectacle simultani que tinc a davant no em fa perdre la curiositat per la 

resta de coses: 

A l’esquerra hi ha tota la zona de la posada en escena: un parell de prestatgeries 

plenes de bustos de “phorexpan” que llueixen les perruques 

que els artistes porten durant l’espectacle, rengleres de 

penjadors on hi ha desada la seva roba, taules de maquillatge, 

on les encarregades d’això estan repassant les cares dels 

personatges...  

A la dreta hi ha el més semblant als camerinos. Unes 

separacions fetes amb cortines blaves de vellut on cada artista 

guarda les coses que necessita.  

L’últim dels compartiments no és un camerino, sinó la 

zona de fisioteràpia, pel costat de la qual passem ràpid i sense 

mirar perquè hi ha una noia en sessió i no volem ser violents (diu en Cristian).  

Arribem a la zona del Tapis Rouge. Hi ha una gran catifa vermella, rodejada per 

uns sofàs grocs. Jo n’havia sentit a parlar: es una zona on alguns privilegiats espectadors 

poden estar durant l’intermedi, i abans 

de la funció. Allà hi ha alguns artistes 

jugant, llegint, o dormint en els 

confortables sofàs.  

El Cristian m’explica que un 

cop per setmana (normalment els 

dilluns) fan tots una reunió al Tapis 

Rouge, on comenten els espectacles de la setmana anterior, parlen del que queda fluix, 

el que s’ha d’arreglar, i aporten millores. Es el punt de confluència de tot Quidam. Quan 

Artistes entrenant-se. 

Alguns artistes 
aprofiten per 
descansar, entre sessió 
i sessió. 
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estem allà apareix un home corpulent, panxacontent i de galtes rosades, vestit de negre 

informal.  

- Ei Sean! – fa el Cristian, en anglès – Aquest és el noi del que t’havia parlat. 

El Sean aixeca la mà saludant-nos.  

- És el director – m’explica el Cristian. 

- Hola! – em diu el Sean, oferint-me la mà, que jo li agafo efusivament – 

Benvingut! 

- Gràcies! – contesto amb un somriure d’orella a orella.  

La ruta continua pel què 

és realment el backstage. Anem 

pel túnel per on passen els 

artistes, fins a la pista, i després 

pel que la rodeja. Pel camí vaig 

topant amb objectes que abans he 

contemplat des de lluny (les ales 

de l’Aviador, els punys de Boum-Boum...). Veiem les grades des de davant, tota la 

pista, i els tres rampes que hi accedeixen. Ens infiltrem a l’escenari dels músics i 

m’explica que el Cirque du Soleil sempre fa la música en directe, fins i tot la nena que 

canta. Em fa una breu llista dels instruments que tenen i em deixa al·lucinar amb el 

contrabaix elèctric. Diu que tota la música passa per la taula de so abans de ser emesa, 

per això és molt important l’equalització, i el treball dels tècnics.  

Llavors comencem a refer el camí en la direcció contrària. Ens trobem l’André 

el cantant, el qual ens demostra que realment els artistes (o la majoria d’aquests) són 

molt simpàtics. De fet tothom que ens trobem ens somriu i ens saluda efusivament.  

Després parlem de preus. Cada artista, o tècnic, cobra en funció de la seva 

importància. Un personatge protagonista cobrarà molt més que un de secundari. També 

tenen en compte els anys que un ha passat a la companyia. A més el luxe als hotels 

també es determina per aquests mateixos criteris.  

M’explica que es progressa, dins de la professió, i que de mica en mica guanyes 

posicions, a més d’augmentar el salari en cada renovació de contracte.  

El Cirque du Soleil té dues coses molt bones, segons el Cristian: 

Una és que, quan un deixa de ser artista (ja sigui perquè se’n cansa, o perquè es 

fa vell) pot seguir treballant a l’empresa, ja sigui a les oficines, a la direcció, a vestuari... 

es tracta d’un programa anomenat Cross Road.  

La perruca d’en Target. 
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L’altra qüestió és el fet que, com que el Cirque du Soleil té un munt 

d’espectacles repartits arreu del món, els artistes poden 

canviar de show. Quan 

fa temps que estàs ficat 

en un espectacle acabes 

agafant una rutina i una 

seguretat que fan rutllar 

les coses. De vegades 

però, per trencar la 

inèrcia, es decideix 

canviar. Això requereix 

un nou esforç per 

concentrar-te en la nova 

feina, adaptar-t’hi, explotar-la al màxim, i tornar a entrar, al llarg del temps, en una nova 

rutina. Passem pel davant de la zona de bugada quan se sent una veu en off, en anglès 

que anuncia els trenta minuts abans de l’espectacle. Ens anem acomiadant del Cristian, 

qui sentirà al cap d’una estona l’avís, dels quinze minuts, el dels deu, els del cinc, el 

dels dos, l’stand by, i tornarà a ser en Target.  

 

El personal de circ de l’Àtic:  
El José viu a cavall entre Solsona i la resta del món. O així és com me l’havien 

pintat a mi, abans que jo li fes l’entrevista. “Ha mamat circ” tota la seva vida. 

 Concretament des dels dos anys, quan la seva mare va conèixer al seu pare, el 

gerent del Circ Universal.  

Ell, des de llavors fins ara ha fet de domador de tigres, de cavalls, de dromedaris, 

d’acròbata i equilibrista però, sobretot, la seva especialitat són els malabars. Per ell el 

circ és una forma de vida espectacular, en valora el fet de viatjar i conèixer gent i llocs 

nous. Pel que fa a l’educació i l’ensenyament, relacionats amb el circ, els defineix com 

una escola a l’aire lliure: “voltes pel món, però aprens el mateix”. 

Li he preguntat per altres feines “menys artístiques” i m’ha contestat que també 

fa de lampista, xofer i mecànic i, fora del circ, també ha fet de lampista.  

El José defensa que els circs tinguin animals. “El circ d’ara està bé, però la gent 

no se’l pren com abans”. En part segons ell, això es deu a la falta dels animals. Diu que 

En Target. 
Cristian Zabala. 
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el circ ha d’emocionar als nens, primer que a ningú, que si no hi volen anar els nens, els 

pares no els acompanyaran. I als nens el que més els impressiona són els animals. És un 

problema que la societat en general s’hagi encarat a aquest dilema. Malgrat que és cert 

que hi ha circs que poden maltractar els animals, la majoria de circs en condicions 

tracten els animals millor i tot que en alguns zoos. Per exemple, a l’Universal, per un sol 

hipopòtam hi ha una piscina de dimensions enormes. Però no pot ser que els animals es 

prohibeixin per sistema.  

I amb tot això, no vol desvirtuar el què hi ha al circ que no són animals. Al 

contrari, però el que està clar és que no pot passar que hi hagi circs prohibits per a 

menors de 16 anys, com és el cas d’un dels espectacles del Cirque du Soleil, a las 

Vegas. “No vull dir que l’espectacle no estigui bé però, si no hi ha nens, això ja no és 

circ, pot ser és una altra cosa, però en cap cas és circ”.  

Per tot això, pensa que el circ està anant cap a pitjor. No és que estigui 

malament, però està canviant, respecte el circ original.  

Per ell, un gran referent en aquest món, és el malabarista Francis Brum. 

Creu que la gent, al circ, hi busca diversió, oblidar els problemes i riure.  

 

El personal de “Els Martini” o “Cirque 

Imagine”: 
Cada dos anys, a Cornellà, a l’octubre, se celebra el Festival Internacional de 

Pallassos. S’hi troben molts dels pallassos més reconeguts a nivell europeu i gairebé 

mundial. Així doncs em vaig escapar i hi vaig anar a treure el cap33.  

Són una família de pallassos franco-catalans, que actuaven en 

una carpa situada en una de les places de la ciutat. Aquesta companyia 

està formada per la família Massot (Llorenç i els seus fills, Sege i 

David). El pare fou part del famós Trio Martini i, actualment actua 

amb els seus fills, amb els noms de Cirque Imagine o Els Martini.  

El pare començà com un aficionat, amb els companys, però 

amb la pràctica va acabar entrant en el món professional, actuant 

amb diversos circs de França i Anglaterra.  

                                                 
33 Informació complementada per l’article A.7 XIII Festival Internacional de Pallassos de l’Annex II. 
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Els seus fills han acabat fent de pallassos després d’haver fet moltes altres coses 

en el món del circ, com per exemple l’acrobàcia.  

Creuen que el circ està en un bon moment, però que falta un pèl de motivació 

per part del públic.  

Tots coincideixen en que la gent va al circ per oblidar els problemes, divertir-se i 

sortir de la rutina.  

 

El personal del Circ Raluy34:  
Tancar el cicle dels circs per al Treball de Recerca, no ho podia fer de millor 

manera que acabant amb el circ amb què havia començat, el que m’havia inspirat la 

idea: el Circ Raluy.  

Així doncs durant les vacances de Nadal vaig repetir, sabent que hi havia un 

altre espectacle i, un cop allà, vaig començar a fer entrevistes. 

El primer fou Sandro Roque, pallasso que, 

havent treballat en un munt de circs (inclòs el 

Roncali, el famós circ alemany) havia anat a parar al 

Raluy. Va vestit d’uniforme i carreteja una escombra 

amunt i avall amb què, “sense voler”, no para 

d’escombrar el cap de la gent, mentre parlem. Porta 

els cabells curts, però el serrell, llarg, aixecat amb 

gomina.  

Havia entrat al món del circ per herència, ja 

que forma part d’una família amb sis generacions de 

pallassos i mai, mai de la vida, s’ha plantejat fer una 

altra cosa “cómico, nada más!”, diu després de fer 

una broma (“sí, m’havia plantejat fer de puta, però 

com que sóc un home el negoci està molt 

malament”). Dins del circ els seus papers són de 

músic, cantant, malabarista i còmic.  

Diu que el circ és un món especial, i sobretot, inestable: mai saps si hi haurà 

gent, si no, si li agradarà l’espectacle, si participarà... No saps si hi haurà funció o no en 

tal poble, i si serà rendible o no.  
                                                 
34 Informació complementada per l’article A.9 Circ Raluy de l’Annex II. 

Llorenç Massot 

Sandro Roque. 
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Defensa efusivament que el Raluy és un circ autèntic, tan estèticament (només 

cal veure les caravanes, de principis del s. XX) com pel que fa a l’espectacle. “És, sens 

dubte, el millor circ de Catalunya i d’Espanya” assegura. Com a exemple ens explica 

que hi ha molts circs on el sòl mateix és el terra de la pista, “oblidat de caigudes i salts 

durant l’espectacle, estàs perdut” diu. En canvi al Raluy hi ha una pista com déu mana, 

sobre la qual els artistes poden fer el que els doni la gana, absolutament. També en 

defensa que no hi hagi animals. “Jo sempre he estat en contra dels circs que tenien 

animals, ja que penso que no és el seu lloc, per bones que siguin les condicions”.  

I a la llarga, com ho veus?  

“Buf!” fa en to transcendental “molt negre, molt negre, diuen que vindrà un 

munt d’africans i... molt negre, molt negre” i es posa a riure. “Això de la crisi no és bo” 

diu, ara seriosament, “veus aquesta família d’allà?” m’assenyala un home, una dona i un 

nen petit, de sis o set anys, “dons si la gent no té diners, cada cop es farà més difícil que 

la gent vingui al circ. Són 30 euros (o menys, en funció de les entrades) que la gent no 

destinarà a això, costaran de pagar, per més descomptes que hi hagi. La gent anirà al 

cine (com de fet ja passa), que és més barat. Però es clar, si nosaltres abaixem els preus 

no obtindrem benefici, i no es tracta del benefici per si mateix, sinó pel fet de poder 

mantenir l’espectacle al mateix nivell”.  

Ell no té un ídol en el món del circ, però diu que en el món de l’humor, en 

general, hi ha clarament un abans i un després de Charles Chaplin. També té altres 

referents actuals, segons ell “sempre et fixes en els altres pallassos que actuen avui en 

dia, ja que són al mateix temps la competència i la crítica constructiva”.  

Sense dubtar-ho gens assegura que la gent ve a oblidar els problemes, a divertir-

se, a emocionar-se, a deixar-se impressionar (els nens) i a sentir-se nens (els adults).  

 

Després de la brillant primera part de l’espectacle, a l’entreacte, veiem algú que 

volta darrere unes caravanes. Resulta que és el Lluís Raluy (Lluiset), copropietari del 

circ (amb el seu germà, el presentador de l’espectacle) i pallasso de cara blanca. Va 

disfressat, amb la cara pintada de blanc, el barret punxegut i la roba brillant. Li demano 

si li puc fer unes preguntes i, quan acaba de servir el sopar al gat, es deixa preguntar.  
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Ell, seguint el negoci familiar, ha voltat per tot el món, Moscou, Alabama... i ha 

fet de tot: de trapezista, d’home bala, de pallasso... i altres feines sempre 

dins del circ.  

Defineix el circ com “el bressol de l’art” ja que totes les altres 

arts surten del circ, o hi van a parar. Diu que ells no són com la resta de 

treballadors. Quan una cosa no els agrada no protesten: emigren. “Avui 

en dia, però, hi ha més fronteres” em digué amb posat trist. Ho vaig 

interpretar metafòricament “oh tempora, oh mores!”.  

Quan li demano per un referent, no dubta 

gens ni mica i em diu “Euclides!”. Li hauria dit 

que em referia a alguna personalitat més 

relacionada amb el circ, però ho digué tan 

convençut que no vaig gosar.  

“Al circ la gent hi ve per netejar 

els budells i purificar-se” diu amb un to 

de certa preocupació.  

 

Mentre encara durava l’entreacte, vaig acostar-me a un grupet de gent, eren els 

tècnics i els obrers del circ. Ja havia intentat entrevistar-ne un, d’ells, però m’havia dit 

que no volia contestar, que no sabia català, ni espanyol, ni anglès, que només búlgar i 

rus i, evidentment, jo no parlava cap d’aquestes dues llengües. Però tot el grup, tant ell 

com els altres, em van contestar el que els vaig demanar. Responien desordenadament, 

ara un, ara l’altre... per això totes les coses que explico ara no les va dir la mateixa 

persona.  

La majoria d’ells van començar a treballar en el circ fa quatre o cinc anys. Com? 

Doncs buscant feina, com per qualsevol altra tasca, es va provant, i al final t’agafen, i a 

ells els van agafar al circ. El que fan ells és muntar, desmuntar, encarregar-se de les 

llums i del so. “Solo trabajo, nada más” diu un d’ells, contundentment. Afirmen que si 

poguessin, treballarien en un altre lloc, que és una feina molt dura, catorze hores al dia, 

sense vacances ni un sol dia... ho plantegen com si la vida no els hagués donat més 

oportunitats que la de treballar en un circ. Remarquen que no hi ha espanyols, al circ, 

fent d’obrers. Ells son polonesos, búlgars, ucraïnesos... però l’únic català que hi ha és el 

que també toca la bateria. 

Lluís Raluy. 
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Davant de la meva sorpresa, afirmen sense dubtar-ho que no els agrada el circ. 

No els motiva en absolut. Jo em pregunto si és perquè el que a nosaltres (la resta de la 

gent a qui sí que ens agrada el circ) ho veiem tan poc que quan ho veiem ho trobem 

espectacular, i en canvi ells, que ho veuen cada dia, ja hi han perdut el gust. O bé si és 

perquè senzillament no els agrada, i no els ha agradat mai.  

 

Un cop acabat l’espectacle vaig a fer la última entrevista del meu treball. La faig 

a una de les artistes, que està parlant amb una colla de gent, suposo que són amics seus. 

Quan aquests se’n van, m’hi acosto jo i li faig les preguntes.  

És la Rosa Raluy, dels Raluy de tota la vida, ha fet circ des que va néixer. La 

seva especialitat són els equilibris i acrobàcies sobretot amb un monocicle alt. Mai de la 

vida s’ha plantejat fer res que no sigui circ.  

Ella defineix el circ com un poble mòbil que es trasllada, en períodes que poden 

anar dels cinc dies al més i mig, o més. Creu que la situació del circ ha millorat els 

últims anys, i critica amb fervor els circs que enganyen el públic. Cartells on apareixen 

personatges de la televisió o el cinema, o animals i artistes que no s’assemblen, ni de 

lluny al que la gent es trobarà després.  

Diu que per ells no és només qüestió d’engany publicitari, sinó també qüestió 

d’orgull, d’història. Ells tenen un cognom, que dona nom al circ, i que han de respectar, 

per sobre de tot. El dia que es digui que el Raluy enganya el públic, serà el seu final.  

D’altra banda, han sortit un munt de circs bons, amb menys història, però que 

van acostumant a la gent a saber què esperar del circ i a apreciar-ho. Abans la televisió 

havia tingut efectes negatius per al circ, però ara la gent sap que es diferent veure-ho des 

d’una pantalla, o en directe.  

El seu gran ídol és la noia xinesa que va inventar el número de monocicle que 

ella fa. Un altre gran artista que ella aprecia molt és Pat Bradford , que l’any passat 

actuà amb al Raluy, en un número de claqué i equilibri. 

El públic busca distracció, els adults aprofiten l’excusa dels nens per disfrutar 

tant o més que ells, ja que és un espectacle prou variat com per agradar a totes les edats. 

La gent vol sentir, emocionar-se.  
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APLAUDIMENTS 
 

O 
 

Conclusions: què hi ha i què en penso 
 

El circ és un espectacle artístic en què els homes i dones mostren unes 

habilitats (adquirides i millorades mitjançant un entrenament previ) davant d’un 

públic, en una pista, dins d’una carpa. No està establert en un lloc fix.   

Aquestes habilitats acostumen a ser d’expressió corporal, de manipulació d’objectes o 

del propi cos, o la doma d’animals.  

L’origen es troba en les activitats quotidianes dels caçadors i artesans de les 

primeres civilitzacions humanes i, malgrat que creixi de forma semblant arreu del món, 

les primeres mostres es troben a l’Àsia. Des d’aleshores fins ara, el món del circ s’ha 

anat veient enriquit per totes les cultures, que n’han canviat i 

millorat alguns aspectes.  

Dins d’aquesta evolució contínua cal destacar, com a 

punt d’inflexió, el naixement del circ modern, de mans de 

l’anglès Philip Astley.  

Des de llavors la història del circ s’escampa a través de 

generacions i arbres genealògics per tot el món. Cal destacar 

John Bill Rickets, introductor del circ modern a Amèrica.  

Des d’aleshores en totes les cultures del món, el circ ha 

anat seguint un procés de desenvolupament (en què cada una 

aprenia de les altres i al mateix temps innovava i aportava) i de 

normalització, desigual i divers.  

Mentre que hi ha llocs on el circ ha perdut la seva importància en el món de l’oci 

i l’art, enfront d’altres disciplines com el cinema o el teatre, hi ha hagut altres zones on 

el circ s’ha arrelat més profundament i a partir d’aquí ha seguit el procés esmentat. 

Aquest procés culmina amb la situació del circ en estats com Canadà, on el circ 

és l’art més reconegut internacionalment.  

trapezistes 
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 Pel que fa al nostre entorn (Catalunya i Espanya) el circ no és l’art més 

promocionat. Els seus passos en la història del circ no han estat tan significatius com els 

d’estats com Anglaterra, França o Canadà, però no per això menyspreables.  

 Actualment (i sobretot, curiosament aquest any) el circ ha viscut l’inici del que 

promet ser una forta empenta des de l’administració, amb fets com el Pla Integral del 

Circ.  

 Hi ha moltes maneres d’aventurar-se pel futur del circ. Mentre que uns creuen 

que la globalització i les noves tecnologies desvirtuen el circ en la seva essència, altres 

pensen que mai fins ara la societat havia estat conscient de tot el que el circ implica i 

que precisament aquests fets aporten més recursos al circ. 

Perquè si una cosa és clara és que, malgrat que l’essència del circ pugui 

incloure’s en la senzilla definició de l’inici d’aquest apartat, el circ és un art en evolució 

constant.  

M’atreviria a dir que ningú ho sap tot, del circ.  

Fins i tot que ningú pensaria mai dir que ho sap tot. 

La primera frase la penso perquè acabo de fer un treball de recerca sobre el circ. 

I m’han quedat moltes coses per comentar, esmentar o reflexionar. Sé que només hi he 

destinat un any, i que no és res però crec que ha estat un any exemplar sobre com 

començar de zero, i entendre com funciona una recerca sobre el circ.  

Hi ha coses que s’han de tenir presents des d’un bon principi i que ara 

determino com a conclusions. Conclusions que no puc deixar de pensar que 

serien un bon punt de partida per començar un nou treball sobre el 

circ.  

D’entrada, com ja he dit abans, la infinitat  d’aquest món. Enlloc 

està escrit què és i què deixa de ser circ. Malgrat que hi hagi el que podríem 

anomenar “l’essència” del circ, hi ha un pilot d’espectacles que freguen la 

frontera del circ, sense deixar de ser òpera, teatre, dansa, titelles... és 

per això que dic que és impossible saber-ho tot del circ. A cada 

segon algú, en algun lloc del món, acaba d’aprendre a fer malabars, 

o acaba de decidir fundar una companyia de músics-

clowns (és circ? Musica? O les dues coses?), acaba de 

dissenyar un nou truc per a trapezi, o se li ha acudit 

domesticar un nou tipus de puça. I tot això és circ. 
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Perquè si hi ha una altra característica important del circ, és que no hi hauria circs de 

tres pistes, o circs amb carpes enormes, o circs amb un tren propi, si no hi hagués 

artistes, un a un, companyia a companyia.  

Per això cada persona que decideix ser artista, en un precís moment, està influint 

(poc o molt) en la història del circ. O com a mínim té la possibilitat d’influir-hi. 

I és impossible saber-ho tot, de tots els artistes, de tot el món. 

 

La segona frase deriva de la primera.  

Qualsevol persona que s’hagi endinsat mínimament en el món del circ (com he 

fet jo) ha vist per força l’horitzó inabastable de possibilitats que s’obrien davant seu 

contínuament. Només per això, i amb una mica d’humilitat, es pot pensar que ningú pot 

arribar a creure que ho sàpiga tot.  

Com he dit, si no hi hagués artistes no hi hauria circ. No hi pot haver artistes, 

sense circ, ni hi pot haver circ, sense artistes. Sembla precipitar-se, afirmar això. Però 

pel que he descobert jo, sobretot parlant amb els artistes, i tota aquella gent que viu el 

circ, aquest, no és només l’espectacle (i el que això comporta) sinó una manera 

d’entendre la vida. Una bombolla més o menys implicada en la societat on tot és 

harmònicament possible, on la creació de sorpreses i emocions és el pa de cada dia. Per 

això, quan un artista de les rambles ens impressiona amb un número de malabars 

rebotats, encara que no sigui en una carpa, amb música d’acordió i sense cadires pel 

públic, aquesta persona està fent circ. O com a mínim està fent un espectacle circense. 

No seria artista si no fes el que fa, i el que fa no és sinó circ.  

I no hi hauria circ, sense artistes. Segueixo repetint que l’essència del circ rau en 

l’espectacle, i l’espectacle no es fa sol.  

Els artistes doncs, són un ingredient essencial pel circ.  

En molts casos neixen, viuen i moren al circ. Molts provenen de famílies en què 

la tradició del circ es remunta al llarg de generacions. D’altres provenen del carrer , de 

la vocació i de la passió per un món que, malgrat ser dur , enamora fàcilment. Tots fan 

la seva carrera, amb més o menys satisfaccions i derrotes, i hi ha molts circs que, quan 

l’artista decideix retirar-se de l’espectacle, ofereixen l’opció de seguir treballant al circ 

com a empresari.  

Dels artistes se’n podrien dir moltes coses: que són excèntrics, que són senzills, 

que són modestos, amables, divertits... però es clar que al món hi ha gent de tota mena, i 

no voldria caure en la trampa de generalitzar.  
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Però en canvi es pot dir que són cosmopolites. La barreja de cognoms és un 

exemple d’aquesta mescla de cultures. Paulina Andreu, és la mateixa persona que 

Paulina Rivel, que és la mateixa persona que Paulina Schumann. Els països amb més 

tradició del circ aporten als altres que, al seu torn, no paren d’enriquir-los. Parlar de 

racisme, al circ, és una idea que no se m’havia acudit fins ara, i que acabo de rebutjar 

per absurda.  

També s’ha de dir que els directors, o propietaris dels circs i espectacles, sempre 

n’estan orgullosos, d’aquesta internacionalitat . “Artistes de més de quaranta països!” 

proclamen els cartells del Cirque du Soleil, que malgrat ser de Canadà, jo crec que és 

mundial.  

Un altre aspecte de com n’és el circ d’internacional es reflecteix en els seus 

espectacles, creats, modificats i imaginats per totes les cultures del món, que hi han 

aportat el seu gra de sorra. La interculturalitat  es respira al circ. 

I el fet de la internacionalitat, no es donaria sense la corresponent universalitat. 

La manera d’entendre el circ no canvia, per molt que et desplacis, o que els artistes que 

venen provinguin de llocs gaire distints. De la mateixa manera, el llenguatge que 

utilitzen tampoc canvia, i transmet el mateix aquí, que a la Xina. La pragmàtica de 

sentiments que utilitza és universal.  Pot agradar, emocionar o sorprendre més, o 

menys, cadascú se sap les seves raons (o no) però que comunica, és inqüestionable, i 

que s’entén, també.  

 He descobert una altra vessant del circ que, malgrat proposar-me-la com a un 

dels objectius al començament, no s’acostuma a donar-hi importància. Em refereixo al 

circ vist com una empresa. Tothom es deixa meravellar per l’art que emana el circ, però 

poca gent es conscient dels tràmits i tasques que es duen a terme des de l’organització. 

Reconec que era un tema que trobava molt interessant i sobre el qual he aprofundit poc. 

L’explicació que hi dono és que he prioritzat altres aspectes més artístics, i de relacions 

humanes.  

 

 La meva opinió és que el circ és l’art més complet de tots. Això es deu a la seva 

alimentació, basada en música, esport, habilitat, posada en escena, escenografia, 

cromatisme i harmonia. Segurament és l’art amb més recursos per transmetre 

sentiments, la qual cosa crec que és el principal objectiu: pel públic, deixar-se 

emocionar, per l’artista, poder fer-ho.  
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 Crec que és una llàstima que vagi subjecte al pressupost. Ho dic pensant en el 

circ més senzill, sense diners, que ofereix un espectacle pèssim i gairebé diria que sense 

il·lusió. He arribat a pensar que els artistes que hi participen ho fan només per guanyar-

se la vida, no perquè s’ho passin bé.  

 D’altra banda m’alegra el fet de saber que existeix la possibilitat de superar 

aquesta carència econòmica amb excedents d’il·lusió i energia, i que hi ha milers 

d’artistes disposats a fer-ho. 

 Penso que el circ és un art al qual li queda molt de camí per aconseguir la 

normalització d’altres com el teatre, el cinema o la música. Al mateix temps però, crec 

que la societat està adquirint cada cop més consciència d’aquest art, la qual cosa es 

boníssima per al seu desenvolupament, i pel creixement social i cultural de la societat 

mateixa. Seria genial que hi hagués el mateix nombre de nenes de parvulari que 

volguessin ser equilibristes, que les que volen ser cantants.   

Voldria introduir en aquestes conclusions una reflexió que se’m va acudir 

mentre feia el treball.  

Tothom s’ha posat d’acord en què el circ és un santuari per als valors. La 

capacitat d’emocionar-se, riure, ser feliç i segurament també la capacitat d’oblidar. El 

ser noble, elegant, divertit, lleial...  

Però penso que seria millor que tots poguéssim encarar la vida com un circ. Fer 

que, en certa manera, la màgia d’aquest món tan especial, formés part de nosaltres, a 

l’hora d’afrontar la rutina, o els petits problemes del dia a dia. Que la filosofia del circ 

no quedés resignada al circ.  

Potser només són les reflexions d’una ment adolescent de cara a un món adult. 

Però, sense pecar d’optimista, no està a les nostres mans fer que la societat sigui una 

mica més circ?, (encara que això restés valor a la exclusivitat d’aquest art). No seria bo, 

aprendre a riure’s d’un mateix com els pallassos? O afrontar els reptes com els 

equilibristes? O jugar amb la vida com els malabaristes?  

 

Pel que fa a als objectius que m’havia plantejat, per ambigus que fossin, els he 

assolit. D’entrada he après moltíssimes coses d’aquest món que mai, en tot el procés de 

creació del treball, ha deixat de fascinar-me. Crec que he aconseguit viure l’espectacle 

més de prop, veure els números i saber-ne prou coses com per relacionar idees i captar 

la complicitat dels artistes, arrelada en tots els sentits de l’espectacle. M’agradaria tenir 

un aparell que mesurés la quantitat de gaudi que ens proporciona un espectacle, i així 
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podria fins i tot demostrar que he aconseguit allò de passar-m’ho més bé ara que abans, 

però en aquest sentit ens haurem de conformar amb la meva paraula.  

Aquest treball també m’ha servit per altres coses que no preveia al 

començament. Des del simple fet de conèixer més Catalunya i les seves ciutats, a partir 

de les visites a circs, museus... fins a la pràctica de l’anglès i el castellà (que sempre va 

bé) com a únics mitjà de comunicació en alguns casos.  

He conegut una altra faceta de la història de Catalunya i gairebé mundial: des del 

punt de vista del circ. I això sempre és un fet a tenir en compte en aquesta etapa de la 

meva vida en què cada cop m’adono més que la millor manera per entendre el món (i 

qui no vol entendre el món?) és comprendre el passat. I al seu torn, la millor manera de 

fer-ho és relacionant els coneixements de diferents àmbits. El circ és un altre d’aquests 

àmbits que ens ajuda a complementar el que ja sabem, i a comprendre millor, tant el 

passat com el present.  

En un àmbit més reduït també em sento orgullós 

d’haver pogut fer arribar el circ a gent del meu entorn, 

començant per la meva família, els companys del meu dia a 

dia i especialment a la meva colla.  

Cal afegir que, contra tot pronòstic, he après a fer 

malabars amb pilotes i anelles, cosa que ni m’havia plantejat 

mai abans, i en la qual he descobert una nova afició.  

Finalment m’agradaria dir que si un dels objectius del 

Treball de Recerca és passar-s’ho bé, jo l’he complert amb 

escreix. De fet, ara que he acabat el treball, m’adono que han 

quedat tants camps oberts, que m’agradaria continuar cercant informació sobre aquest 

món. Ara podria començar una recerca de debò, ara que sé de què va la cosa, i que tinc a 

mà cada cop més mitjans per acostar-m’hi i descobrir allò que la gent no veu només 

anant al circ. Penso que es podria fer un Treball de Recerca sobre cada un dels apartats 

d’aquest treball. Potser amb més recursos, i quan sigui més autosuficient, però no 

descarto aquesta idea.  

Espero seguir emocionant-me amb el circ i, si pogués, aconseguir que fos 

més la gent que en gaudís. Perquè si una cosa m’ha quedat clara, després de tot és 

que el circ és, per sobre de tot, emoció.  
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LLUMS I BANDEROLES 
 

O 
 

Fonts d’informació 
 

WEBGRAFIA: 
www.firatarrega.cat/ 

www.taringa.net/posts/info/885449/El-Circo 

loreortiz.blogspot.com/2006/02/los-payasos-y-el-circo.html 

www.grancirco.com 

www.uva.org.ar/circo1.htm 

www.firatitelles.com 

www.magicasruinas.com 

www.circoservian.com 

www.lavalot.com 

festivalfrutos.blogspot.com/2008/07/colectivo-circense-cruzando-el-charco.html 

www.elnegroyelflaco.org 

www.txotitelles.com 

www.teiamoner.com 

www.losgalindos.net 

www.dynamogene.net 

www.circodelicia.com 

www.cirquedusoleil.com 

www.clownplanet.com 

www.turismoyarte.com  

www.clownfish.es 

www.clowns.org 

circoiberia.wordpress.com 

www.festivaldepallassos.com 

www.payasoenrico.com 

www.artsmidwestworldfest.org 

Domador i tigres. 
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www.enc.qc.ca 

 

BIBLIOGRAFIA: 
MAUCLAIR Dominique, Historia del Circo, Ed. Milenio. 

POLTRONA Tortell, Tortell Poltrona amb pallassos sense fronteres, Ed. Icària.  

HACKET Phil, OWEN Peter, The Juggling Book, Ed. Tutor.  

CARDENAL Eduardo, Autobiografía del equilibrista madrileño Gran Cardenal y el 

Circo de las Islas Canarias, Ed. Madrid.  

 

HEMEROTECA: 
El Periódico. 

Pànxing. 

30 dies. 

Exit. 

Regió 7.  

Zirkolika (Revista de les Arts Circenses).  

Sortim. 

InfoCirco.  

La Vanguardia. 

Avui.  

 

Videoteca: 
Corre abans que vola, Cirque du Soleil 

Quidam, Cirque du Soleil 

Cirque du Soleil, 21 de juny de 2008, Canal 33 

Circ de Pekín 
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AGRAÏMENTS: 
 No podia acabar un treball com aquest sense donar les gràcies a totes les 

persones que han col·laborat perquè aquest projecte sortís el millor possible. 

 Primer de tot, a la família, Dolors, Martí i Quirze, que en tot moment han estat 

disposats a ajudar-me, en tots els àmbits del treball, i que a més han estat una bona 

crítica. 

 També a la tutora, Neus Mujal, ja que m’ha ajudat en un tema sobre el qual ara, 

els dos, sabem moltes més coses. 

 Cal agrair també la seva participació a tots els artistes (i no artistes) que han 

tingut coses a dir al llarg del treball, i que anomeno a continuació:  

 La Patrícia, de comunicació de Trapezi; Joaquim Elíes, de la botiga Show 

Books, per aconsellar-me al començament; el Tony Tonelly, i tota la seva família i 

companyia, que ens van tractar d’una manera genial quan vam anar a parlar amb ells; el 

Cristian Zabala, que ens va destapar l’interior del Cirque du Soleil, cosa que no 

m’esperava gens poder aconseguir en aquest treball, així com  al guàrdia anònim amb 

qui parlàrem el primer dia, i que ens va posar en contacte amb el Cristian; a l’Alba 

Carralero, per acompanyar-me a fer les entrevistes al Passatge Insòlit, així com a tots els 

seus artistes (Herman, Maximilian el Mag, els d’escenografia...) i organitzadors, que em 

van facilitar la feina, a la gent del taller de circ de l’Àtic, a la família Massot, dels 

Martini, i els artistes del Circ Raluy. 

 Vull afegir-hi totes les persones que, durant tot aquest temps, cada cop que han 

sentit a parlar de circ han pensat en mi i en aquest treball. 

 

Gràcies a tots ells.  


