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Restaurat el 1995, el Teatre-Circ d’Oriola disposa de 1.000 còmodes localitats
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Circs estables als Països Catalans (I):

El gran deute de Barcelona
1. Un tema recurrent
La pròxima inauguració d’una carpa
provisional a la plaça de toros Monu-
mental de Barcelona (L’Escenari, 8 de
novembre, amb el circ australià Oz) i
l’habilitació del Palau dels Esports com
a teatre musical tornen a posar sobre la
taula l’endèmica mancança d’un edifici
estable per a circ i espectacles de gran
format a la capital de Catalunya. En
canvi, ciutats com París, Viena, Munic,
Amsterdam i Copenhaguen han sabut
conservar vius i actualitzar tecnològi-
cament alguns dels seus circs estables
(sense anar tan lluny, Oriola va restau-
rar esplèndidament el seu Teatre-Circ el
1995 gràcies a la Generalitat Valencia-
na). Parlem d’edificis aptes per a qual-
sevol espectacle o acte cívic de grans

dimensions que requereixi, com el ma-
teix circ, aquella relació de proximitat
amb l’espectador que no podran oferir
mai els pavellons esportius.

En la presentació del projecte L’Esce-
nari, Fernando Zabala (director de Sold
Out, una de les tres empreses impulso-
res) fonamentava la tria de la Monu-
mental precisament en aquest dèficit
infraestructural barceloní (AVUI, 10
d’octubre). És un dèficit que s’arrossega
d’ençà que el 1947 es va enderrocar el
Circ Olympia i que avui és injustificable
des de cap punt de vista, sobretot si te-
nim en compte el rendiment cultural,
social i econòmic que les ciutats es-
mentades més amunt saben treure dels
seus edificis de circ.

2. El cas barceloní
El circ va arribar a Barcelona cap a l’any
1800 i l’èxit popular del nou espectacle
va comportar l’habilitació d’un gran
nombre d’espais per a aquesta expres-
sió escènica (no només a Barcelona, si-
nó, com veurem al pròxim lliurament,
arreu dels Països Catalans). El 1853
s’inaugurava una pista per a espectacles
eqüestres als Camps Elisis (una zona
lúdica que ocupava l’àrea compresa
pels actuals passeig de Gràcia-Bruc-Ros-
selló-Aragó), el 1857 la companyia de
Thomas Price s’instal·lava al Teatre-Circ

Barcelonès i dos anys més tard empla-
çava un circ permanent a la Rambla. El
1860, Gaetano Ciniselli va muntar el
gran Circ Royal a tocar del portal d’Isa-
bel II i, del 1879 al 1895, el portuguès
Gil Vicente Alegría va regentar un circ
estable de 3.000 localitats a la plaça de
Catalunya. La reordenació urbanística
de l’alcalde Fabra Ledesma traslladà
aquestes i altres instal·lacions circenses
al Paral·lel (Pabellón Soriano, Tea-
tro-Circo Español, Kannetty, Teatro Có-
mico o El Nuevo Mundo, entre d’altres),
mentre que el Tívoli (que oferia circ des
del 1897) i el Novedades en continua-
ven programant.

3. L’Olympia
De tots els nostres circs estables,
l’Olympia ha estat el més important i el

que ha generat més afició. Projectat per
l’arquitecte Francesc Folguera, es va in-
augurar el 1924 al número 27 de la
ronda de Sant Pau. Conegut com El Li-
ceu del Paral·lel, programava circ, òpe-
ra, sarsuela, teatre, revista, boxa, lluita
lliure, ballet i altres manifestacions, i
disposava d’un equipament que en feia
el capdavanter dels coliseus europeus:
6.000 còmodes localitats (en una ciutat
que el 1920 tenia 710.000 habitants),
un escenari de 13 metres de boca per 9
d’alçada i una pista de dimensions re-
glamentàries, susceptible de conver-
tir-se en aquàtica (300.000 litres). Hi van
actuar els tenors Josep Palet i Hipòlit
Lázaro amb un èxit memorable, la
Banda Municipal dirigida per Lamote
de Griñón hi va estrenar Iberia, d’Albé-
niz, i hi va passar el bo i millor dels
números i espectacles de circ d’Europa
i Amèrica. El 28 de febrer del 1947,
després de l’última funció de La bohème
i enmig d’una postguerra miserable,
l’Olympia va ser enderrocat per aprofi-
tar la gran quantitat de ferro que el
sustentava. Barcelona es quedava sense
cap espai d’exhibició circense.

4. De la misèria a la miopia
Ben entrats els 50, Pere Balañà i Lluís
Coma Cros van crear la societat COYBA,
S.A. per construir al Paral·lel el que havia

de ser el circ estable més gran i més
modern d’Europa. Projectat per l’arqui-
tecte Santiago Casulleras, l’edifici havia
de tenir tres pistes (dura, aquàtica i de
gel) i la tecnologia necessària per fer-les
aparèixer des del fossat amb les gàbies
de les feres i l’utillatge ja muntat. A més
de circ, s’hi volia programar revista, pa-
tinatge i altres espectacles, però, incom-
prensiblement, l’Ajuntament de Barce-
lona en va vetar la construcció i en
aquell solar s’hi va acabar edificant el
cinema Regio Palace, que, en desús des
de 1997, és actualment un equipament
del tot estèril que amenaça de conver-
tir-se en un bloc de pisos. Si a la miopia
que representa la denegació del permís
de construcció d’un circ estable costejat
completament per la iniciativa privada
hi afegim, entre d’altres tèrboles demo-

licions, la del Gran Price l’any 1973 (o-
peració immobiliària en la qual, a més
de sacrificar un espai emblemàtic i po-
pular, es va esbocinar la muralla roma-
na del subsòl amb l’aquiescència de l’a-
juntament de Porcioles), em sembla evi-
dent que el consistori actual hauria
d’intentar resoldre com més aviat millor
aquest ja històric deute patrimonial
amb la ciutat.

5. Arenes obscures
Alçada entre 1900 i 1901 per l’arquitecte
August Font, la plaça de Les Arenes ja va
acollir un circ eqüestre l’any 1907 i, fins
que es va tancar ben entrada la dècada
dels 80, una mà de circs hi havien ins-
tal·lat les seves carpes. Després l’han fes-
tejada, entre d’altres, la Fira de Barcelo-
na i el Teatre Lliure i, el 1998, la Plata-
forma per les Arts del Circ buscava les
complicitats de l’Ajuntament i el depar-
tament de Cultura de la Generalitat per
ubicar-hi el Circ Nacional de Catalunya
(escola, espai d’exhibició i centre de do-
cumentació circense). Però tot plegat ja
se n’havia anat en orris el 1996 en re-
nunciar l’Ajuntament a l’expropiació a
què legalment tenia dret. Especulació?
Un altre atac de miopia? El cas és que ni
la meritòria aportació cívica del col·lec-
tiu d’arquitectes Pilar Prim en convocar
el maig d’enguany una pluja d’idees

per a futurs usos de la plaça (algunes de
les quals van resultar ser, precisament,
un circ) ha pogut desbancar la multi-
milionària maquinària trinxadora d’u-
topies en què, segons sembla, col·labora
l’ajuntament del Cap i Casal. Ara veu-
rem en què queda el compromís mu-
nicipal (ple del 25 d’octubre del 96)
d’obligar els propietaris a destinar una
part de l’immoble a equipaments pú-
blics per al barri.

6. Barcelona més que mai
Així doncs, a Barcelona no hi ha ni un
espai idoni per fer circ i, en una mar-
ginació manifestament anacrònica, els
empresaris que no tenen prou diners
per pagar el lloguer de la Monumental
han d’instal·lar la carpa en terrenys pe-

rifèrics, sovint
mal comunicats i
sense les mínimes
condicions. La No-
va Mar Bella o el
Sot del Migdia (on,
segons les meves
fonts, aquest és
l’últim any que es
podrà plantar un
circ) són a la
quinta forca per a
un ciutadà nor-
mal. És cert que, a
la Mar Bella, el
Soleil i el Zingaro
van exhaurir el
paper, però estem
parlant de dos ca-
sos excepcionals
d’una activitat lu-
dicocultural a la
qual s’ha de poder
accedir (i tor-
nar-ne) còmoda-
ment.

Instal·lar una carpa provisional en
una plaça de bous o fer-hi un sostre de
vidre (com s’ha fet a les de Saragossa i
Leganés) no resol el problema de base i
és només un pedaç provisional sempre a
remolc de la temporada taurina. D’altra
banda, com que alguns dels espectacles
previstos a L’Escenari de la Monumental
són concerts, caldrà veure en què queda
la decisió de la direcció general de Jocs i
Espectacles de la Generalitat, que, de
resultes de les queixes del veïnat, l’any
96 va anunciar que s’oposaria a les ma-
nifestacions musicals en aquesta plaça.

Molts països d’Europa i Amèrica han
assumit que el circ és una art escènica de
futur i és per això que els governs res-
pectius donen suport econòmic i logístic
a les iniciatives circenses sorgides de la
societat civil o de l’empresa privada.
Avui dia, la construcció d’un circ estable
és el gran deute pendent dels equipa-
ments culturals de la capital catalana i
la Barcelona del nostre segle el necessita
més que mai. És obvi que un ajuntament
no pot assumir tot sol un projecte d’a-
questa envergadura i que, com s’ha de-
mostrat en la construcció dels recents
equipaments, no és tan difícil trobar
fórmules de col·laboració entre les insti-
tucions i la iniciativa privada. De fet, el
circ realitza cada dia un conjunt de
proeses que són encara més difícils.


