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ANNEX I: 
Introducció: 
 Aquest primer annex inclou aquella informació sobre la qual hem considerat que 

no era imprescindible per al treball en si. Evidentment la seva lectura ajudarà a 

comprendre millor els continguts del treball adjunt, ja que en la majoria de casos es 

tracta d’informació complementària, anècdotes o curiositats, que de ben segur poden 

resultar interessants. Aquesta informació està organitzada per articles.  
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Annex i: 

Secció 1: 
 Tots els articles d’aquesta secció fan referència a l’apartat “1,2 i... HOP! 

(disciplines principals)” del treball.  

 

1.1 Altres disciplines i arts: (p. 6) 

 que han passat per les pistes de circ, malgrat no ser-ne elements 

imprescindibles: 

 

Titellaires i ventrílocs: 

 Tant l’art de la representació teatral amb ninots, com la ventrilòquia 

(representació en què una persona parla sense moure la boca, representant que parla un 

ninot) han tingut els seus moments en els programes de circ al llarg de la història. Tot i 

així mai no n’han esdevingut elements característics i han tornat a uns orígens separats i 

diferenciats de l’art del circ.  

 

Música: 

 És l’element d’escenografia que més s’ha perdut en el circ actual. Malgrat que la 

música té la seva història al llarg de l’evolució humana, des de l’existència de les arts 

acrobàtiques i malabars la música sempre ha acompanyat, com a element secundari, les 

seves actuacions. Per mala sort, actualment, hi ha pocs circs que mantinguin la música 

en directe.  

 

Dansa:  

 Aquest art també ha acompanyat sempre el del circ, ja fos implícit en l’acrobàcia 

o bé com a element d’escenografia. A causa del seu caràcter secundari també ha anat 

perdent força al llarg de l’evolució del circ i hi ha pocs llocs on, avui en dia, es trobi la 

fusió o complementarietat entre les dues facetes.  

 



 4 

 

1.2 Tipus d’acrobàcies i equilibris: (p.6) 

El nom ve del grec, “akrobatós” que designa aquell que camina de puntetes. De 

fet, es troben acròbates en documents de l’antiga Grècia. Les situacions poden ser les 

següents: 

- Sobre cavalls: l’artista fa els moviments sobre un cavall que corre, normalment, 

seguint el perímetre de la pista. 

- En un trapezi (veure l’apartat trapezistes). 

- En la corda fluixa: es tracta d’una corda subjecta pels extrems però que no està 

tensada. La persona hi acostuma a executar els exercicis descalça i sense ajuda 

d’altres elements. 

- En un cable tensat: es tracta d’un cable o corda subjecte pels dos extrems i 

tensat, de manera que no hi ha cap mena d’inclinació. L’artista que hi executa 

els exercicis s’anomena funàmbul. Normalment s’ajuda d’una llarga vara, per 

mantenir l’equilibri.   

- A la tela acrobàtica: també anomenades senzillament “teles” estan 

conformades per un conjunt de peces de roba (o només una) penjades del sostre 

de l’envelat de les quals es penja l’artista. Per fer-ho utilitza el fregament i els 

nusos, tot cargolant-se ell en la tela i la tela en ell.  

- En un cèrcol: es tracta d’un cèrcol penjat amb una corda aprofitant les 

propietats del qual l’artista realitza diferents figures i equilibris.  

- De cap per avall (fent la vertical): tant senzill com caminar amb les mans i 

realitzar equilibris amb una de les dues o fins i tot només amb el cap, 

normalment a peu pla, però també sobre escales, o uns suports de fusta clavats al 

terra.  

- Al balancí, o balança: es tracta del típic gronxador de parc en què es reflexa 

l’equilibri (o desequilibri) entre un extrem del gronxador i l’altre, i el pes que 

suporta cadascun, actuant amb una simple palanca. En el circ i concretament 

s’utilitza el balancí per realitzar acrobàcies aèries com els salts. 

- A la Rola Bola: es tracta d’un balancí compost per un taulell pla que s’aguanta 

en equilibri sobre una esfera, en funció de les capacitats de l’artista, l’objectiu 

del qual és realitzar-hi les acrobàcies al damunt. 
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- En el llit elàstic: la funció és la mateixa que en el balancí: l’artista se serveix de 

l’objecte en qüestió per tal de prendre impuls per realitzar un salt. L’objectiu del 

salt pot ser l’acrobàcia en si (un salt mortal, per exemple) o bé arribar a un altre 

element (com seria enfilar-se en un trapezi).  

- Amb bicicletes o monocicles: es tracta de realitzar l’exercici al mateix moment 

en què es condueix algun d’aquests vehicles.  

- Amb xanques: la fluïdesa dels moviments dels artistes que utilitzen les xanques 

es molt més reduïda. La gràcia de l’espectacle no rau en els seus moviments sinó 

en l’equilibri que demostren ja que de fet, les xanques són una prolongació de 

les cames de l’artista mitjançant pals de fusta o altres materials. 

- Sense cap objecte, senzillament realitzant figures humanes entre un grup de 

persones. És el que s’anomena acrosport. En aquest àmbit s’inclouen les 

famoses piràmides humanes1 i moltes vegades també s’hi combinen salts, amb 

trampolins (materials o humans) o llits elàstics.  

 

1.3  Tipus de trapezis: (p.6) 

Hi ha diferents tipus de trapezis:  

- El trapezi fix : sense moviment del trapezi, el trapezista executa moviments 

lents i elegants. 

- El trapezi volant: el vaivé d’aquest gronxador, suspès a certa alçada, fa de 

l’acrobàcia en trapezi un espectacle dinàmic i a la vegada perillós que de 

vegades es combina amb salts d’un trapezi a un altre. 

- El trapezi coreà: hi intervenen més d’una persona, de manera que hi ha portors 

i àgils. L’àgil fa tombarelles i salts mortals a l’aire mentre els portors, penjats 

del trapezi, els recullen i llencen contínuament.  

 

1.4 Noms dels pallassos: (p.7) 

Els següents són els diferents noms amb què s’han conegut els diferents tipus de 

pallasso arreu del món i de la història: 

                                                 
1 Aquesta modalitat es pot relacionar directament amb els castells de la cultura catalana, que al cap i a la 
fi són figures humanes que requereixen tanta o més força, concentració i equilibri que la resta 
d’acrobàcies. No se’n parlarà més profundament en aquest treball ja que el context dels castellers no 
manté cap similitud amb el del circ.  
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Auguste, Badin, Bobo, Buffon, Cabotin, Cascaduer, Charlie, Chou, Claune, 

Contrary, Excentrique, Fool, Gleeman, Gracioso, Grotesco, Hano, Hanswurst, 

Harlequin, Jack Pudding, Jster, Joey, Jongleur, Kartala, Koyemsi, Merry Andrew, 

Minnesinger, Juglar Minstrel, narr, Newekwe, Nibhatkin, Pagliacci, Pantalone, 

Pedrolino, Penasar, Pickle Herring, Pierrot, Rizhii, Semar, Skomorokhi, Tramp, 

Trickster, Troubadour, Viduska, Vita, Wayang Orang, Carablanca i Zany. 

 

1.5 El primer August: (p.8) 

Hi ha una llegenda urbana que conta que el primer pallasso August fou Tom 

Belling. Era un acròbata que, per dir-ho d’alguna manera, era força indisciplinat. La 

seva inpuntualitat a la pista va fer que el seu manager el castigués al seu camerino 

durant les funcions. Allà ell es disfressava amb roba cridanera i baldera i imitava al seu 

manager, rient-se’n d’ell amb els seus amics. Un dia el manager el va descobrir quan 

aquest ho feia i ell es va escapar corrent amb tan mala sort que va anar a parar a la pista, 

on va entrebancar-se i va caure (més de dues vegades, pel que es conta). Això succeí a 

Alemanya i el públic, rient-se’n, va començar a cridar “Auguste!” que significa boig en 

alemany. El manager va demanar a Belling que continués apareixent com a August, vist 

l’èxit de la primera actuació improvisada. 

 

1.6 El bufó en la política: (p.8) 

Yu Sze, bufó de l’emperador xinès Shih Huang-Ti és considerat com un heroi 

nacional: el seu emperador fou l’impulsor de la Gran Muralla Xinesa, i en la seva 

construcció van morir milers de treballadors. L’emperador volia pintar-la, la qual cosa 

també hauria comportat més morts, i fou el seu bufó qui el va convèncer, mitjançant la 

burla, que no l’havia de pintar. 

 

1.7 Tipus de malabars: (p.9) 

Hi ha tres tipus generals de malabarismes en funció de l’objectiu: el primer és el 

fet de llençar els objectes en l’aire, el segon és fer-los rebotar contra el terra i el tercer és 

el que es duu a terme quan els objectes no perden mai el contacte amb el cos.  

 En funció de l’estil també es poden determinar diferents tipus de malabars:  
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- Els malabars de comèdia: es caracteritza pel fet que el més important no és el 

joc malabar en si sinó l’humor que hi aporta l’artista, normalment un pallasso 

(és el cas del pallasso cuiner que realitza malabars amb plats).  

- El “ gentleman juggling”: utilitza objectes com barrets, paraigües, capses de 

cigars, maletins, ampolles de vi... 

- Els malabars esportius: els artistes vesteixen com esportistes i fan malabars 

amb objectes com raquetes de tenis, pilotes de bàsquet... 

- Els malabars clàssics: són els que hem descrit al treball, que utilitzen pilotes, 

torxes... 

 Antipodistes: són aquells artistes que fan els jocs malabars amb els peus. 

 

1.8 Matemàtiques malabars: (p.9) 

Les variables són: l’angle d’alliberament de l’objecte, la velocitat 

d’alliberament, la localització dels llançaments i l’altura d’aquests.  

La tècnica dels malabars implica una assimilació del llançament que afavoreix la 

regularització de l’acció, de manera que les diferents variables tendeixen a la 

homogeneïtat a mesura que l’artista en domina les característiques. Segons el teorema 

de Shannon l’artista ha d’aprofitar les eines que té a mà, es a dir: si reté l’objecte a la 

mà més temps, aprofitarà aquest temps per llançar-lo amb més precisió; si el té menys 

temps subjecte, aprofitarà el temps en que la mà està lliure per tornar-la a la posició 

inicial i facilitar així altres aspectes com el canvi de la figura realitzada.  

El teorema de Shannon: (F+D) H = (B+D) N  , on F = temps que la bola és a 

l’espai, D = temps que la bola és a les mans de l’artista, B = temps que la mà està lliure 
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Annex i: 

Secció 2: 
 Tots els articles d’aquesta secció fan referència a l’apartat “Encara més difícil! 

(breu història del circ)” del treball.  

 

2.1 El circ vietnamita: (p.16) 

 Al Vietnam la tradició del circ es remunta al s. X, on les actuacions eqüestres i 

de funàmbuls eren les més arrelades. 

 La fundació del circ modern en aquest país té lloc el 1922 amb la fundació de la 

Companyia Vietnam. Més endavant es fundà la Companyia Longtien. Després de la 

Guerra d’Independència el govern va fer construir un model de circ fix amb escola que 

imitava el model rus.  

 

2.2 Els circs laosià i cambodjà: (p.16) 

 La situació empobrida i caòtica dels països van fer que la promoció de l’art del 

circ fos poca, malgrat l’afició que despertava en els joves d’ambdós països. Els 

trapezistes d’aquests països són especialment reconeguts, arran del desenvolupament 

que van rebre els països en aquest àmbit gràcies a la intervenció de l’Associació 

Francesa per l’Acció Artística.  

 

2.3 El circ coreà: (p.16) 

 Els acròbates coreans són especialment reconeguts, i han gaudit d’un suport per 

part del govern des del 1962, quan es construí un dels circs més bonics del món a 

Morangbong. Se’ls reconeix una gran habilitat per crear nous números combinant 

diferents materials, i són els pioners en la introducció d’alguns d’aquests. D’altra banda 

se’ls retreu falta de personalitat artística. En destaca Hong Muong, una volant.  

Un dels problemes més grans és el fet que hi ha països, com els EEUU, que no 

admeten relacions culturals amb Corea. Això fa que el seu “mercat artístic” es redueixi 

considerablement i quedi molt limitat.  
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2.4 El circ mongol: (p.16) 

 El poble mongol ha desenvolupat diferents activitats (acrobàcies eqüestres, i 

d’altres en general) però no van estar vinculades al circ fins a l’arribada del circ modern. 

Abans aquesta mena d’activitats estaven relacionades amb el folklore i la cultura 

popular.  

 El 1925 un artista anomenat “Calderón” va fundar un club esportiu que es 

dedicava a les acrobàcies. És considerat el pare del circ modern mongol. La creació 

d’aquest club esportiu va afavorir que esportistes mongols anessin a treballar al circ 

soviètic, i arran d’això es va crear una escola de circ mongola (contorsionisme, 

especialment), l’estrella més important de la qual és Madame Tsen Ayouche, i més 

endavant la Senyoreta Entsetsegh, que va triomfar a occident.  

 

2.5 El circ japonès: (p.16) 

Els artistes japonesos han desenvolupat un tipus d’acrobàcia genuïna, 

innovadora i acompanyada d’una espectacular posada en escena.  

 Al començament l’univers japonès estava força aïllat de la resta del món 

desenvolupat (Era Edo). D’aquest període en destaquen les acrobàcies sobre cordills.  

 Segueix l’Era Meiji (finals del s. XIX) i el Japó viu un intercanvi cultural en que 

els seus artistes comencen a voltar, i els artistes d’arreu del món, arriben al país. 

Companyies com Mikado  o Otaki  van triomfar introduint nous trucs amb material que 

no s’utilitzava a occident.  

   

 Abans de la 1a Guerra Mundial hi havia tres grans companyies: Kakioka , 

Masuï i Otake, però després de la 1a i 2a Guerres Mundials el jovent japonès va deixar 

de sentir la mateixa passió pel circ i de mica en mica, un dels estils acrobàtics i 

circenses més bells del món, va anar decaient.  

 

2.6 El circ indi: (p.16) 

 Els indis van fer-se famosos per desenvolupar una gran habilitat en el 

contorsionisme. 
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 L’evolució del circ a l’Índia, va molt lligada a l’evolució del budisme. També 

està estretament lligada a la societat de castes índia (les castes inferiors han estat 

sempre relacionades amb els espectacles de carrer).  

 A finals del s. XIX el circ occidental també conquerí l’Índia. Arran d’un 

espectacle de Guiseppe Chiarini, el rajà de Kurudwad va encarregar la creació del 

primer circ modern: El Nou Circ de l’Índia . Chiarini  va ser dels més importants 

directors de circ, ja que va ser el primer a posar cadires sota la carpa, per tal que el 

públic es pogués asseure. 

 El personatge més important és Keelari Kunhikannar , professor de secundària 

de gimnàstica. Va reunir les personalitats més importants del circ indi del moment.  

 Molts artistes indis van acabar anant a treballar en circs anglesos, per exemple el 

funambulista Bombayo, i això els va servir per obrir a l’Índia noves possibilitats. 

 Els esdeveniments mundials després de les dues grans guerres van fer que el circ 

indi quedés tancat en si mateix (sobretot la pèrdua de relacions amb Xina i Rússia) i 

perdés molta força i encant.  

 Malgrat aquesta mena de desencant, el circ continua viu a l’Índia, amb un seguit 

de companyies, que mostren uns espectacles clònics, molt similars entre elles. Continua 

tenint l’entusiasme del poble, tot i que és l’únic entusiasme que rep. Si fos capaç 

d’explotar els seus recursos al màxim, seria un dels millors circs del món. 

 

2.7 El circ alemany: (p.18) 

 Els primers directors de circ alemanys foren Brillof i Bach . El mercat austríac 

era molt pobre, i per això els dos directors van haver de buscar audiència a Alemanya 

del nord, Prússia, Itàlia o Rússia. D’aquestes gires van sorgir nous talents i els dos 

directors alemanys més grans: Wollshaef i Ernest Renz. 

 

2.8  Fofó: (p.22) 

Alfonso Aragón Bermúdez, fou un pallasso espanyol madrileny, fill d’una 

família de circ. Actuà amb els seus germans Gaby i Miliki  i, primer a Amèrica del Sud, 

i després a Espanya, triomfaren a la televisió. A Espanya, amb el programa “El circo de 

TVE”, va adquirir una gran fama que el va fer màrtir del circ quan, el 1976, va morir 

inesperadament.  
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 Fou un dels pallassos més coneguts a nivell nacional i el seu pas per la història 

del circ encara té ressò avui en dia.  

 

1.9 Pla Integral del Circ: (p. 24) 

 Altres punts que inclou el Pla Integral del Circ: 

- Cens: cens de tots els artistes de circ a Catalunya. 

- Estudi estadístic de públics i altres variables. 

- Taula mixta per al desplegament de normatives tècniques, que encara està 

pendent.  

- Estatut de l’artista i codi de bona praxi: respecte a la legislació vigent en 

matèria laboral i fiscal, refús de la publicitat enganyosa i el tracte indigne vers 

els animals.  

- Nous centres de creació i reforç dels que ja existeixen (Ateneu de nou Barris i 

la Vela de Vilanova i la Geltrú).  

 

2.10 Charlie Rivel, curiositats: (p.24) 

Se l’ha homenatjat en el món del cinema (a I Clowns, de Federico Fellini, entre 

altres pallassos), en el de l’espectacle (per exemple fou estrella invitada al Festival 

d’Eurovisió de 1973), i a nivell social (hi ha una escola, al seu poble, que duu el seu 

nom).  

Una vegada, quan Charlie Rivel va sortir a la pista, abans que tingués temps de 

començar l’actuació, un nen petit del públic va posar-se a plorar escandalosament. Ell, 

que no podia començar l’espectacle, va anar-lo a consolar, però el nen encara va plorar 

més. Llavors ell es va posar a plorar com feia el nen, al mig de la pista, i el nen va 

calmar-se. Quan Charlie Rivel va tornar cap al nen, encara plorant (ell), el nen li va 

donar la seva pipa, i llavors Charlie Rivel va parar de plorar. És admirable la connexió 

que es va establir entre els dos protagonistes d’aquesta escena improvisada. 

 

2.11 Bet Miralta i Jordi Aspa: (p.25) 

Bet Miralta Clusellas: 

 Va néixer el 1964 a Barcelona. 
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 Amb vint anys inicià la formació d’acrobàcia a París al Catch Palace. També allí 

aprengué la manipulació de fuets. Al mateix any col·laborà com a funambulista al circ 

del Saló de la Infància i la Joventut.  

 L’any següent treballà en un espectacle de carrer a París: “Le Palais des 

Merveilles”. El 86 creà la troupe de carrer “La Manche Cachube”.  

 També col·laborà amb “Le Grand Celeste” i el “Cirque de Paris”. 

 

Jordi Aspa Tricas: 

 Va néixer a la Garriga el 1964. Va començar la seva formació a El Timbal, a 

Barcelona. Amb Friedhem Grube va fer un "stage" d’expressió corporal i de clown. El 

mateix any 82 va fer un curs d’acrobàcia amb Toni Español.  

 Dos anys després aniria a París, on esdevindria alumne de l’escola de circ 

d’Annie Fratellini , amb el circ de la qual debutaria com a ensinistrador de gossos. El 

85 es feu un lloc com a col·laborador de “Le Puits aux images”.  

 Encara a París, el 86 va fer un “stage” de teatre amb Philippe Gaulier i Monica 

Pagneux: “Les Bufons” i “Le Jeu”.  

 Actualment també treballa en publicitat i cinema. 

 

2.12 Evolució del Cirque du Soleil: (p.29) 

El 92 apareix Fascination, a Tòquio, a més el CdS conquereix las Vegas i 

s’estrena Saltimbanco a Montreal. Un any més tard, Mystère pren forma a las Vegas. El 

desè aniversari de la companyia, s’estrena Alegría, i Saltimbanco arriba a Europa. El 96 

s’estrena Quidam, mentre els altres espectacles segueixen de gira. S’inaugura la nova 

seu internacional del CdS a Montreal.  

El 98 s’estrenen “O” i “ La Nouba”, espectacles fixos a EUA. El 99 és “Dralion”, 

el motiu d’estrena. “Journey of Man” prendria forma als cinemes IMAX el 2000. En els 

dos anys següents el CdS conquereix Nova Zelanda i Mèxic, i s’estrena Varekai, just 

abans de Zumanity. El 2004 s’estrenà KÀ, i Corteo, el 2005. A més el CdS fa la 

cerimònia d’obertura dels XI Campionats Mundials de Natació.   

Al 2006 s’estrenen Delirium i Love, s’inaugura “The Beatles Revolution 

Lounge” a las Vegas. El 2007 s’estrenen Kooza i Wintuk. 
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2.13 Curiositats sobre el Cirque du Soleil: (p.29) 

 La Seu Social Internacional del CdS es troba al barri de Saint-Michel, a 

Montreal.  

 Tota el vestuari que s’utilitza és fabricat a mà, en un taller de vestuari propi.  

Els artistes s’entrenen i preparen els números a l’ “Studio de creación”.  

 També hi ha el taller d’accessoris, on uns treballadors molt polivalents creen 

elements d’escenografia per a les actuacions.  

2.14 Espectacles en marxa: (p.29) 

- ZED:  l’espectacle poètic de Zed es protagonitzat pel personatge que porta 

aquest nom, i que simbolitza tota la humanitat, al llarg de la seva existència, en 

totes les seves facetes. L’objectiu final és una harmonia poètica entre els 

diferents pobles.  

- Zumanity : la part sensual del Cirque du Soleil, o al menys el es diu d’aquest 

espectacle. Fusiona l’art amb allò que és provocatiu, pensat per a majors de 18 

anys.  

- Zaia: es el somni d’una nena en què viatja per l’espai tot descobrint-se a ella 

mateixa. 

- Wintuk:  es l’aventura hivernal d’un noi a través d’un país imaginari que té 

aquest nom.  

- Varekai:  un jove cau enmig d’un bosc imaginari on tot és possible, envoltat de 

criatures estranyes que ningú ha vist mai. És un homenatge a l’esperit nòmada. 

- The Beatles LOVE: és l’espectacle que mescla la música d’aquest grup amb la 

força d’un circ jove.  

- Saltimbanco: és l’emblemàtic espectacle que homenatja el mestissatge i els 

cosmopolites de les grans ciutats, i les oportunitats que aquestes ofereixen, de la 

manera més artística.  

- Quidam: és la crítica a la insensibilitat i a la falta de la comunicació humana, al 

fet que la gent del carrer no es conegui, que no hi hagi somriures. 

- O: és un homenatge a l’aigua i la màgia 

- Mystere: significa el misteri que és la vida en si mateixa.  
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- La Nouba: el nom ve del francès “estar de festa”, és un homenatge a la vida, als 

sentiments, a les sensacions, als oposats (amor i odi, somni i malson...) a les 

promeses i als records.  

- Kooza: el protagonista d’aquest espectacle és una persona innocent, melancòlica 

i solitària, que al llarg de l’obra desenvolupa una reflexió sobre si mateixa, la 

identitat, les pors, el poder... 

- Kà:  explica la història de dos bessons que han de complir una missió, i narra les 

aventures que ells dos van vivint, davant del públic.  

- Dralion : és la recerca de l’harmonia entre l’home i la natura (a l’estil oriental) i 

a la vegada l’entesa entre l’home d’orient (Drac) i el d’occident (Lleó).  

- BeLIEve: es la barreja entre el món real de Criss Angel i el món que imagina, 

que viu de les seves invencions.  

- Corteo: és la visió dels contrastos i els contraris des d’una desfilada imaginada 

per un pallasso.  

- Alegría: és un homenatge a allò que es perenne, a través del temps, però amb 

diferents noms, a allò que es rejoveneix i perdura malgrat els canvis del context. 
 

 


