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Petjades
del circ a
Barcelona

UNA HISTÒRIA MIG OBLIDADA JORDI BORDES

l circ és l’art escènic més especta-
cular i, en canvi, ha viscut quasi
sempre als marges de la cultura

institucional. Per això, cal celebrar doble-
ment la feina (de vuit anys!) de recopilar
dades i procurar donar un ordre al circ
que es va poder gaudir a Barcelona des del
segle XVIII fins al 1979. La història del circ
a Barcelona (Edicions Viena) s’atura a la
Transició. Ramon Bech, el seu autor, va
optar per aturar-la conscient que aquella
data de canvi democràtic coincideix amb
el principi del circ contemporani i que hi
ha un final d’etapa amb la desaparició d’al-
guns empresaris circenses de renom. La
gran dificultat, admet l’autor, ha estat inte-
grar tota la documentació recopilada
d’una forma cronològica i mirant de pre-
sentar els capítols més interessants. Bech
defensa que Barcelona va tenir quatre
grans moments històrics en què el circ va
guanyar molta presència i anomenada en-
tre els barcelonins (sempre, en menor me-
sura, entre els governants, això sí): durant
l’època del Gran Circo Real de Torí, de Ci-
niselli (un personatge d’èxit que posterior-
ment dirigiria el Circo Príncipe Alfonso a
Madrid i el Circ Moscou i el de Sant Pe-
tersburg a Rússia); en els 16 anys del Circo
Ecuestre Barcelonés a la plaça de Catalu-
nya de l’empresari Alegría (més tard pro-
varia sort fent temporades al Tívoli); en les
visites dels grans circs ambulants euro-
peus acabada la I Guerra Mundial (haver
estat neutral va tenir un notable rèdit cul-
tural, també als cabarets del Paral·lel); i, fi-
nalment, durant l’existència del Teatre
Circ Olympia (1924-1947).

Bech, que juntament amb Genís Mata-
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L’estudiós Ramon Bech edita ‘La història del circ
a Barcelona, del segle XVIII al 1979’

bosch són els impulsors de Circus Arts
Foundation, admet que hi ha hagut molt
poca tradició en l’anàlisi històrica del circ,
que es limiten, i encara parcialment (per
culpa dels exilis o de la seva dedicació més
extensa a altres disciplines), a Jordi Elias,
Sebastià Gasch, Joan Tomàs i Josep Vi-
nyes. La primera idea per reconstruir la
història del circ neix del llibret d’Antoni
Rué Dalmau El circo en la vida barcelonesa
(1947), que ja deixava entreveure que hi

havia un material extraordinari. Però Rué
Dalmau no era un expert en circ i, per ai-
xò, bona part de la informació extreta
d’aquest llibre calia verificar-la.

Les primeres referències del circ són, en
realitat, un mostrari d’accions parateatrals,
des de l’acrobàcia amb maroma (vegeu
diccionari a la columna) fins a exhibicions
de ménageries (bis) o espectacles eqües-
tres, o màgia. Venia a ser com un especta-
cle que reunia tot allò que era nou, com els

Ambulant o estable.
Enderrocament del
Circo Ecuestre
Barcelonés a la
plaça de Catalunya
el 1895, i més avall,
l’imponent Teatro
Olympia Circo.
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aeronautes. De fet, el circ es feia visible en
espais d’esbarjo quan hi havia restriccions
al teatre o bé quan es va decidir tancar la
plaça de braus de la Barceloneta, constru-
ïda el 1834 (a conseqüència d’una revolta
popular, que va prohibir durant uns anys
fer toreig) amb una capacitat de 12.000
localitats. Aquesta plaça estaria dempeus
fins al 1946, quan ja feia 23 anys que ha-
via tancat les portes. La família Balañà de

l’època va decidir enderrocar-la després
que aconseguissin l’explotació de les places
de Les Arenes i la Monumental des del
1927. Els espais a l’aire lliure tenien l’in-
convenient de les inclemències del temps
però permetien que fossin punt de sortida
dels globus aerostàtics, també com a es-
pectacle. L’excepció va ser el Circ Olympia:
tenia una cúpula de 35 metres de diàmetre
a 44 metres d’alçada, fins al punt que es
podia saltar amb paracaigudes i que hi ha-

via temps perquè s’obrís. De fet, els espais
del circ, de la mateixa manera que els tea-
tres, anaven ocupant espai de la nova ciu-
tat: l’esbarjo (com els jardins de Gràcia o
les barraques del Paral·lel) era el primer es-
tadi per anar ampliant la ciutat, fora mura-
lles. També la plaça de Catalunya va ser un
espai destacat per acollir el teatre ambu-
lant. Com el Circo Ecuestre Barcelonés de
Gil Vicente Alegría Pereira, que s’hi ubica-
ria 16 anys i aconseguiria molta complici-
tat de la ciutat (va dedicar la recaptació
d’una funció per a la construcció de l’està-
tua de Colom). Els espectacles de circ va-
riaven notablement, sobretot a partir de la
irrupció del tren. Molts acròbates tenien
unes quantes especialitats i es combinaven
amb altres atraccions contínuament. Hi
havia la possibilitat de tenir un abonament
per poder-hi assistir repetidament al llarg
de la temporada. ❋

Algunes perles, en
clau de diccionari
Aeronautes: Sortien fent trapezi amb
globus. Diu la crònica que en el debut
d’Enrique Grellon a la Barceloneta, el
globus el va portar fins al port, on hi
havia 120.000 persones esperant-lo.
Va caure al mar i va estar 15 minuts
esperant que el socorressin. I això que
no sabia nedar.
Casasa: Consta com el primer artista de
circ català. Era taverner d’un local
conegut com a Cal Payaso i es va
integrar a la companyia de Tourniare i
Gautier a la plaça de toros de la
Barceloneta el 1849. Era habitual que
molts artistes de circ tinguessin relació
amb els gimnasos de Barcelona, on
podien aparèixer nous acròbates.
Funcions de moda: El Circo Ecuestre,
tant a la seva vela a la plaça de
Catalunya com al Tívoli (no els van
deixar construir un teatre propi), va
imposar unes sessions, dedicades a
l’alta societat: “La gent hi anava per
exhibir-se i per a negocis.” Van
preocupar-se que aquelles sessions no
coincidissin amb funcions del Liceu, per
no fer-se la competència.
Icaris: És una especialitat de circ en què
fan acrobàcia amb els peus. El portador
es recolza en una cadira i fa rodar el
company amb els peus.
Léotard: Acròbata que va estrenar el salt
d’un trapezi a un altre. Va actuar a
Barcelona el 1868. També va crear un
mallot de color carn, que encara avui es
coneix com a ‘leotards’.
Maroma: La corda a la qual pujaven els
ballarins de corda. Si estan a gran
alçada se’ls diu funambulistes.
Ménageries: Companyies ambulants que
treballen amb els animals, com ara
micos, óssos, gossos...
Moritz: Era un mico que tenia diferents
habilitats. “Em vaig trobar el cartell al
Museu Marès. No sé si té res a veure
amb la marca de cervesa barcelonina.”
Quaresma: En l’antiguitat, les
companyies de teatre no podien actuar
per aquelles dates. Per això, les
companyies de circ podien disposar de
l’escenari de la Santa Creu.
Tapís de coco: El terrassenc Jose Oller,
que va ser el creador del Nouveau Cirque
de París, va innovar el tapís de coco per
a la pista. Substituïa les serradures, que
feien molta polseguera, amb els cavalls.
Hi havia un segon motiu: es podia
transformar la pista en piscina a través
d’un sistema hidràulic. El seu amic
Alegría ho presentaria al Circo Ecuestre.
Volatins: És un vocable antic que es
desconeix d’on surt. Es refereix a les
companyies de ballarins de corda.
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