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L’amenaça de veto dels números 
amb animals subleva el circ català

El sector protesta contra el pla que debatrà el 
Parlament i denuncia que no se l’ha consultat

PSC i ICV admeten que la proposició s’ha de cenyir  
a bèsties salvatges i no incloure’n de domèstiques

VÍCTOR VARGAS LLAMAS / TONI SUST
BARCELONA

P
referirien enfrontar-se als 
ullals d’un lleó o aguantar 
la respiració sota la pota 
en suspensió d’un elefant 

que no pas trobar-se en aquesta situ-
ació, com a espectadors passius, es-
perant que el seu futur s’aclareixi en 
un entorn allunyat de la sorra de la 
pista. Són professionals del circ, que 
avui anunciaran la seva oposició a la 
proposició de llei que debatrà el Par-
lament per decidir si prohibeix l’ús 
de tota classe d’animals en els espec-
tacles circenses.
 «Per primera vegada, el sector es 
posa d’acord en contra d’una inicia-
tiva com aquesta, unilateral i discri-
minatòria, ja que ni se l’ha consultat 
ni tampoc se li permet participar en 
el debat al voltant del seu propi fu-
tur», explica Marcel Barrera, perio-
dista, crític de circ i presentador de 
l’acte.

NOVA INICIATIVA ANIMALISTA DE LA CAMBRA CATALANA

 Pep García, mànager de gires 
del Circ Raluy i fundador de l’Asso-
ciació de Professionals del Circ de 
Catalunya (APCC), subratlla «la per-
plexitat i el malestar» del gremi amb 
els polítics. «¿Algú s’imagina una 
llei del comerç sense consultar els 
comerciants?», resumeix. 
 La rèplica arriba des d’Anima 
Naturalis. Aïda Gascón, directora 
d’aquesta oenagé de defensa dels 
animals, aplaudeix el pla del Parla-
ment.  «La vida d’aquestes bèsties al 
circ és de privació i patiment, forçats 
a menjar, dormir i defecar en petites 
gàbies», resumeix. I hi afegeix aspec-
tes més controvertits, com ara «cops, 
puntades i fuetades» que encaixen 
els animals sotmesos a la voluntat 
del domador.
 Gascón es qüestiona quin bene-
fici aporta la preservació d’aques-
ta classe de números. «No contribu-
eix a la conservació de les espècies 
i inculca una visió tergiversada als 
nens, el públic majoritari d’aquests 
espectacles», recorda. 

DEPRESSIÓ I NEUROSI / Aquests i altres 
aspectes s’inclouen en la proposició 
de llei, que subratlla que els animals 
viuen encadenats, amb continus 
trasllats i privats de bona part dels 
seus estímuls naturals, aspectes que 
els porten a situacions d’«apatia, de-
pressió i neurosi». A García el sor-
prèn el diagnòstic: «¿Qui decideix 
quan un animal està frustrat i en 
què es basa? ¿Per què en un circ més 
que en un zoo, també engabiats i 
amb el tràfec constant de visitants?», 
sosté. 
 «Hi pot haver agressions en algun 
circ, no a la majoria, perquè nosal-
tres estimem els animals. I no es pot 
generalitzar i prohibir tot, perquè 
en qualsevol àmbit hi ha tractes in-
justos», diu García. Gascón coinci-
deix que el maltractament no és ex-
clusiva del sector, però no li sembla 
«prou motiu» per rebutjar la iniciati-
va. «El sentiment de la població cata-
lana és que no li agraden les corrides 
de toros. Però tampoc veu amb bons 
ulls un lleó passant per un cèrcol en 
flames», il·lustra Gascón.
 Al Parlament, tot està encara molt 
verd pel que fa al tràmit, però també 
clar pel que fa a suports: CiU, ERC, 
el PSC i ICV-EUiA estan a favor de la 
prohibició, que el PP i Ciutadans re-
butgen. Tot i que existeix una sensa-
ció comuna que la iniciativa va ser 
presentada pels impulsors amb ex-
cessiu ímpetu.

JOSEP GARCIA / JULIO CARBÓ

Present 3 El circ Raluy, on només es poden veure números amb animals en pintura, ahir a Barcelona.

Passat 3 Una actuació d’Ángel Cristo a Barcelona, el 1997, abans que la ciutat vetés les feres.

 «La lògica és la mateixa que en 
qualsevol cas de maltractament a 
un animal, sigui en una gossera o als 
toros», afirma la diputada ecosocia-
lista Hortènsia Grau, que admet que 
abans de presentar la proposta es va 

parlar únicament amb les entitats 
animalistes i no es va contactar amb 
el món del circ, cosa que es podrà re-
parar: «Ho podem arreglar durant 
la tramitació parlamentària», diu. 
Grau reconeix així mateix que la so-

cietat no té «una percepció general» 
que associï el circ a un infern per als 
animals, com sí que hi era, afegeix, 
en el cas dels toros. Però sosté que 
consten situacions indesitjables de 
les quals han aportat dades les enti-

NO NOMÉS ALS CIRCS
J Barcelona va ser pionera en  
la prohibició d’exhibir animals 
salvatges en espectacles 
circenses i d’una altra mena, 
com ara filmacions, atraccions 
de fira  o activitats culturals o 
religioses. Ho va fer mitjançant 
l’Ordenança de Protecció, 
Tinença i Venda d’Animals, 
impulsada pel llavors tinent 
d’alcalde Jordi Portabella (ERC) i 
aprovada pel ple municipal el 
desembre del 2003. La norma 
preveu multes de 300 a 2.400 
euros.

EL CIRC MUNDIAL, PRIMER
J El Circ Mundial, instal·lat a la 
Monumental, va ser el primer a 
patir la prohibició, l’octubre del 
2004. No va poder exhibir tigres, 
elefants i lleons, però sí cavalls  
i camells.

SALVATGES I DOMÈSTICS
J El text distingeix animals 
salvatges de domèstics, i 
protegeix els primers perquè 
«pateixen més estrès» «pel grau 
de sociabilitat més baix».

LA PROHIBICIÓ 
DEL 2003 A BCN

pionera



Cinc grups del Parlament han presentat una iniciativa
per incorporar a la llei la prohibició de l’ús de tota mena 
d’animals al circ. ¿Què n’opina d’aquesta iniciativa? 
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tats, com ara «fotos d’elefants amb 
ferides».
 «No podem criminalitzar els circs, 
ens interessa que tirin endavant 
com a sector cultural», argumenta 
la diputada, que obre la porta que 
el veto en aquest àmbit només afec-
ti els «animals salvatges. No és el ma-
teix que els domèstics». Això suposa 
un preindult de la presència de gos-
sos i de cavalls (domèstics a la seva 
manera) , que no només ICV defensa. 
 «Es persegueix el que molts po-
bles catalans ja han aprovat: no au-
toritzar espectacles amb animals», 
diu el socialista Jordi Terrades, que 
afegeix: «L’objectiu del PSC és man-
tenir el text plantejat però circums-
crit als animals salvatges». Adverteix 
que caldrà determinar fins on arriba 
el veto, i recorda que els correbous 
no van ser prohibits. I admet que 
al món del circ no se l’ha escoltat.  

 El diputat d’ERC Oriol Amorós ex-
plica què impulsa el veto: «La llui-
ta per una millora ètica en la rela-
ció amb els animals». El mateix, afe-
geix, que ja va impulsar la lluita per 
la prohibició dels toros. Amorós no 
coincideix amb socialistes i ecosoci-
alistes: diu que ERC «posa l’accent» 
en els animals i no veu sentit a limi-
tar el veto als salvatges.

ABANS DE L’ESTIU / Terrades i Amorós 
consideren que la nova prohibició 
podria estar aprovada abans de l’es-
tiu, cosa que Grau dubta. La iniciati-
va és rebutjada pel PP i Ciutadans, 
que han presentat esmenes a la tota-
litat. Per part dels conservadors, el 
diputat Rafael Luna explica: «Nosal-
tres no entenem que en un circ no hi 
hagi animals, com tampoc no enten-
dríem que no hi hagués trapezistes 
o pallassos». H

¿ELS SEGÜENTS?

 Per Pep García, mànager circen-
se, aquesta postura parteix d’un 
«plantejament radical» que marca 
un camí perillós: el de fiscalitzar 
tota relació de l’ésser humà amb 
l’animal sense aplicar nivells ele-
mentals de tolerància. «¿Potser 
no es pot estressar un gos sotmès 
als capritxos i els jocs d’un grup de 
nens? ¿I què fem amb l’hípica, pa-
teixen aquests cavalls? ¿I la pes-
ca esportiva o d’oci, és una activi-
tat que està sota sospita?», reflexi-
ona García.
 Aïda Gascón, presidenta d’Ani-
ma Naturalis, recorda que hi ha 
«vídeos enregistrats amb càmera 
oculta sobre ensinistraments cru-
els» i «suficients estudis científics 
que demostren el patiment animal» 
no només al circ, sinó també entre 
els dofins i les orques d’un aquari, 
per exemple. I es mostra partidà-
ria de debatre altres exhibicions, 
com podrien ser les carreres de tri-
neus, els concursos canins i altres 
tradicions més o menys folklòri-
ques amb els animals com a prin-
cipals protagonistes, però tam-
bé sense la menor alternativa per 
substituir-los. H

El Nadal passat, el diputat del PPC 
Rafael Luna no sabia què regalar-li 
al seu pare, de 91 anys: «I vaig pen-
sar: ‘¡Mira, el portaré al circ!’». No 
hi havia presència animal en els 
números i l’avi no va quedar con-
tent: «Rafa, això que no hi hagi ani-
mals desllueix molt l’espectacle». 
Els Luna tenien un costum fami-
liar que el Parlament ja no per-
metria avui a Catalunya: «De pe-
tit, el meu pare em solia portar a 
Saragossa. Ell anava als toros, i jo 
l’esperava. Després, anàvem junts 
al circ». I a veure animals, òbvia-
ment.
 Luna argumenta, com altres 
detractors de la proposició de llei, 
que no seria just vetar l’ús d’ani-
mals al circ i no en altres especta-
cles i àmbits. Fa referència als do-
fins del Zoo, sens dubte l’exem-
ple estrella, però també a altres 
casos: «¿I els gossos policia que 
han de consumir droga per detec-
tar-ne? ¿I els que busquen explo-
sius?». Tant el PSC com ICV creuen 
que s’ha d’afinar en l’objectiu de 
determinar què s’ha de prohibir 

i què no. ERC, en canvi, no ho veu 
així. El diputat Oriol Amorós no li 
veu sentit a distingir entre animals 
salvatges i domèstics. El que subrat-
lla és que ara hi ha consens per aca-
bar amb la presència d’animals als 
circs. Quan hi hagi nous consensos 
serà l’hora d’atacar altres situaci-
ons, diu.

Les dues visions

«M’indigna que se’ns acusi de mal-
tractar els animals quan és just tot 
al contrari ¡Si en vivim! ¿Com no els 
he d’estimar?», revela el faquir Kir-
man, que acaba de complir mig se-
gle de vida al damunt d’un escena-
ri desafiant l’impacte de vidres, focs 
i les picades de les seves serps ensi-
nistrades.
 Carmen Méndez, presidenta de 
l’Associació en Defensa dels Drets 
dels Animals (ADDA), no entra a 
qüestionar els sentiments del veterà 
faquir, ni l’ètica dels professionals 
que treballen al circ, però no alberga 
cap dubte que «se’ls obliga a com-
portaments antinaturals en una cap-
tivitat dura i amb un missatge de do-
mini».

T. S. / V. V. L.
BARCELONA

33 Competició 8 Pura sang al galop a l’hipòdrom de la Sénia.

RAMON GABRIEL / GUILLERMO MOLINER / JOAN CORTADELLAS / TXEMA MORERA

«Si visc dels 
animals, ¿com no 
els he d’estimar?», 
es pregunta el 
faquir Kirman

I els dofins, ¿què?
Els detractors del veto critiquen la fiscalització de tota relació de l’home amb els animals 
sense aplicar un mínim de tolerància H Se senten ofesos comparat amb altres espectacles

«Se’ls obliga a 
comportaments 
antinaturals», 
replica Carmen 
Méndez, d’ADDA

33 Espectacle 8 Un dofí completa una cabriola al Zoo de BCN.

33 Tradició 8 Genets de la Guàrdia Urbana a ‘Els Tres Tombs’.

33 Exhibició 8 Un gos d’atura obeeix el seu amo en un concurs. 

Aïda Gascón
diREcToRa d’aNima NaTuRaLiS

«La vida dels 
animals al circ és de 
privació i aquests 
espectacles són 
negatius per 
als nens»

Pep García
mÀNaGER dE GiRES dEL ciRc RaLuY

«¿Qui decideix 
quan un animal 
està frustrat i en 
què es basa? ¿Per 
què en un circ més 
que en un zoo?



GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Yvonne i Dumba han crescut juntes. 
Des de fa 30 anys viuen a Catalunya, 
en una finca envoltada de boscos 
de pins i alzines. Treballen en circs, 
pel·lícules, publicitat i tot tipus d’ac-
tes. Quan arriba una visita, Dumba 
s’acosta balandrejant les seves 3,5 
tones de pes i 2,80 metres d’altura 
i frega la cara del convidat amb la 
trompa. «Bufa-li de manera ben su-
au a la trompa –suggereix Yvonne–. 
Li fa pessigolles. Li encanta que li fa-
cin pessigolles». El seu alè càlid des-
prèn olor de natura concentrada. 

–¡Quin animal tan preciós! Impressi-
ona veure’l tan de prop.
–Dumba és una femella d’elefant 
asiàtic, que a la seva terra d’origen 
és un animal domèstic i fa moltís-
sims anys que treballa amb l’home. 
Té 35 anys i és molt alta. Encara s’ha 
d’engreixar uns 400 o 500 quilos per 
agafar la corpulència d’una feme-
lla adulta.

–Igual que Mowgli, vostè s’ha criat 
amb animals.
–Tinc 57 anys i m’he passat tota la vi-
da amb animals, sobretot elefants, 

però també amb 
óssos, cavalls i 
gossos. Recordo 
que que amb tot 
just 3 anys juga-
va a relliscar per 
la panxa d’un 
elefant del meu 
pare, com si fos 
un tobogan.

–E l  seu  pare , 
Gösta Kruse, era 
un famós ensi-
nistrador d’ele-
fants,  i  la  se-
va mare, Joan 
Fowles, treballa-
va amb cavalls. 
Es van conèixer 
al llegendari circ 
anglès Bertram 
Mills, per això vostè va néixer a An-
glaterra.
–Per part de pare sóc la quarta ge-
neració d’artistes de circ, i el meu 
marit, George, és la sisena. El meu 
pare solia jugar a l’amagatall amb 
els seus elefants. Es posava darrere 
d’un arbre i ells l’abraçaven amb la 
trompa quan el trobaven. El dia que 
es va morir ningú esperava que jo 

intel·ligents i afectuosos, però ensi-
nistrar-los requereix un procés: es 
tracta d’observar l’animal i treure 
profit del que pot fer de forma natu-
ral. Tot es basa en la confiança mú-
tua. Dumba sap que mai li demana-
ré que faci una cosa que no sap fer.

–¿Quina és la principal virtut d’un 
ensinistrador d’elefants?
–La paciència. Com els nens, aquests 
animals tenen un període de con-
centració molt curt durant el qual  
poden aprendre coses, i després ja 
no serveix de res insistir-hi. Així 
que, si estàs nerviós o tens pressa, 
millor que et relaxis i tornis a pro-
var-ho un altre dia.

–¿Què és el que diu la gent quan 
descobreix que té un animal com 
aquest a casa?
–Els meus veïns ja hi estan acostu-
mats. Des de fa anys vénen molts 
nens a veure Dumba. Em sembla 
molt important educar-los en el 
respecte i l’amor als animals, per-
què això els serveix per tenir més 
bon tracte amb les persones, o al-
menys això és el que penso. Quan 
hi ha nens, ella camina amb tant de 
compte que sembla que vagi de pun-

tetes. També vénen persones invi-
dents. Tocar-la és una experiència 
preciosa per a ells. 

–¿Què fa si se’n vol anar de vacan-
ces o a sopar amb el seu marit?
–Fem torns perquè un de nosaltres 
es quedi sempre amb ella. És veri-
tat que és una vida sacrificada, però 
l’hem escollit nosaltres i no l’aguan-
taríem si no l’estiméssim intensa-
ment. El que no sé és quant de temps 
podrem continuar així.

–¿Es refereix a la proposta de llei del 
Parlament per prohibir tots els circs 
amb animals a Catalunya? 
–Sí, però ja fa molt de temps que 
els grups animalistes estan pressio-
nant. Al principi van aconseguir for-
çar avanços en el benestar dels ani-
mals, però ara volen acabar amb tot. 
Diuen coses com que els animals es-
tan encadenats les 24 hores, però ai-
xò no és veritat; això podia passar fa 
molts anys, però ara no és veritat. 

«Prohibir no és la 
solució; que facin 
més inspeccions 
i comprovin si els 
animals estan ben 
cuidats o no» 

33 Yvonne i Dumba, un elefant asiàtic de 35 anys i 3,5 tones de pes, a la finca envoltada de bosc on viuen des de fa 30 anys.

ANNA MAS

«Dumba és un membre 
més de la nostra família»
YVONNE KLUDSKY Ensinistradora d’elefants

sortís a actuar, però ho vaig fer. Tre-
ballàvem junts a França, en un nú-
mero amb vuit elefants, i vaig sentir 
la necessitat de sortir amb els seus 
animals. A ell li hauria agradat. 

–¿Què en va aprendre vostè, del seu 
pare?
–A tenir molta paciència i a respec-
tar els animals. Els elefants són  molt 

–¿Pot posar la mà al foc per tota la 
professió?
–La gent del circ vivim pels nostres 
animals però, igual que a tot arreu, 
si algú no es comporta correcta-
ment ha de ser sancionat. El circ és, 
segons diu el diccionari, «un recin-
te cobert per una carpa, amb grade-
ria per als espectadors, que té enmig 
una o diverses pistes on actuen ma-
labaristes, pallassos, equilibristes, 
animals ensinistrats, etcètera», i a 
França atrau cada any 14 milions de 
persones. Prohibir-lo no és la solu-
ció; que facin més inspeccions i que 
comprovin si els animals estan ben 
cuidats o no.

–El que passa és que vostès no 
acostumen a explicar el seu costat 
de la història.
–Això també és una mica culpa 
nostra. Estem tan ocupats cuidant 
els nostres animals que no tenim 
temps per defensar-nos, però és im-
portant que la gent ho sàpiga. Quan 
estem a casa, Dumba surt a passe-
jar pel bosc. És molt bonic veure 
com s’allunya sola i després torna 
perquè vol estar amb nosaltres. I si 
hem de fer viatges llargs procurem 
fem parades perquè descansi i men-
gi. Hem rebutjat actuar tres tempo-
rades a Polònia, a França i a Noru-
ega perquè no volem estar tant de 
temps fora.

–Veig que parla d’ella com si fos un 
fill, la pega és que pesa tres tones.
–És que Dumba és un membre més 
de la nostra família. H

33 Un gest de complicitat.
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