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¿creieu que s’hauria de prohibir l’ús de tota mena d’animals al circ?

TOTS

Cruel i antinatural

C atalunya aprovarà 
una llei que una vega-
da més la situarà en-

tre els països més avançats en 
matèria de protecció animal. 
El circ és maltractament i pa-
timent per als animals que ho 
pateixen: viuen fora del seu 
hàbitat natural i en condici-
ons pèssimes, pateixen llargs 
trasllats i entrenaments per 
aprendre a comportar-se de 
manera antinatural. Existei-
xen multitud de vídeos gra-
vats amb càmera oculta en 
què es veuen els maltracta-
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ments als quals són sotme-
sos aquests animals. A més a 
més de cruels, són inneces-
saris, com ho demostra el fet 
que un gran nombre de circs 
actuals s’abstenen de fer ser-
vir animals i són precisa-
ment els més ben valorats 
pel públic. Per tot això, pro-
hibir aquesta aberració no 
pot ser més que un motiu de 
celebració.

«Domar no és cultura»
La proposta de vetar els números amb animals al circ té un ampli suport ciutadà

La gent del circ troba poca compren-
sió quan es tracta d’animals. Cinc 
partits polítics catalans (CiU, ERC, 
PSC, ICV i la CUP) recolzen la pro-
posició de llei que debatrà el Parla-
ment per decidir si prohibeix l’ús 
de tota mena d’animals als especta-
cles circenses. En el debat obert so-

bre aquesta qüestió a EL PERIÓDI-
CO, centenars de lectors s’han ma-
nifestat a favor del veto i molt pocs 
en contra. Per més que des del sec-
tor s’insisteixi que la imatge d’ani-
mals en condicions d’amuntega-
ment és un mite, una cosa del pas-
sat, l’argument no convenç. «Els 
animals als circs no tenen un com-
portament normal –escriu Maria 
Faura (37 anys. Funcionària. Gavà)–. 
Un elefant no s’enfilaria mai a una 
pilota gegant». «Als animals podem 
educar-los i ensenyar-los a fer coses, 

a vegades domesticar-los, però mai 
domar-los. No són màquines al nos-
tre servei», afirma Ferran de Nover-
to, jubilat de 64 anys de Castellet i 
la Gornal (Alt Penedès).
 Els arguments de defensa dels 
animals són recurrents: el seu en-
sinistrament al circ és un turment 
(«La tortura no és art ni és cultura». 
Silvia Moreno. Llicenciada en Filoso-
fia. 24 anys. Sant Feliu de Guíxols); 
les seves condicions de vida són «in-
dignes», obligats a viure en gàbies 
i a viatjar contínuament, «privats 

La carpa del circ Raluy, 
aquesta setmana, al  
Port Vell de Barcelona.
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Més trapezistes

L a prohibició de l’ús 
d’animals als circs no 
equival a la prohibi-

ció d’aquest espectacle. 
Existeixen malabaristes, 
contorsionistes, trapezis-
tes, pallassos i tota mena de 
números que són fascinants 
i sorprenents per a les ne-
nes i els nens, sense que per 
aquest motiu es perdi l’es-
sència del concepte circen-
se. Estic molt orgullosa que 
per fi els polítics hagin deci-
dit portar a la pràctica un 
mínim d’ètica. Els nostres 
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fills i filles creixen amb els 
valors pels quals nosaltres 
hem lluitat i crec que aques-
ta és una molt bona notícia 
tant per als circs com per als 
nens i els adults. Tenim dret 
a disfrutar d’una cultura 
que no contempli la possi-
bilitat de fer mal a qui vo-
lem que els nostres fills esti-
min i respectin: els ani-
mals. 

El circ sí que els respecta

V aig néixer en una ca-
sa de poble on hi ha-
via bestiar de dife-

rents espècies al seu entorn, 
i puc dir que sento un enor-
me respecte per tots els ani-
mals. Estic d’acord que se’ls 
ha de tractar de forma que 
cada un d’ells se senti còmo-
de al seu lloc, però conside-
ro que als circs no es mal-
tracta els animals, al con-
trari, se’ls mima, se’ls cuida 
i se’ls respecta. 
 Les prohibicions d’aques-
ta mena, en general, acostu-
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men a proposar-les certes per-
sones interessades en això 
per algun motiu, i per això, 
parlant en termes circenses, 
aquesta prohibició d’utilit-
zar qualsevol classe d’animal 
en espectacles de circ que 
han proposat cinc formaci-
ons polítiques del Parlament 
em sembla una pallassada to-
tal (amb respecte per als pa-
llassos).

Noelia Garcés ESTUDIANT

«Els circs amb animals haurien 
d’estar prohibits, com els zoos, 
perquè es maltracta els animals»

teresa Núñez RECEPCIONISTA

«Quinze segons d’aplaudiments 
perquè els nens creguin que hi ha 
màgia on realment hi ha explotació» 
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de llibertat» (Noelia Garcés. Estudi-
ant. 25 anys. Vilanova i la Geltrú); 
tot plegat per un espectacle que no 
té en compte que els animals són és-
sers vius i que «pateixen» (Núria Tor-
rats. Psicòloga. 26 anys. Barcelona).

DESPRÉS, EL ZOO / Per molts, la pro-
hibició de l’ús de qualsevol classe 
d’animal al circ és el pas lògic des-
prés del veto dels toros i l’antesa-
la de polítiques més ambicioses. 
«Els espectacles amb la participa-
ció d’animals són una barbàrie. 
Correbous, corrides i circs sotme-
ten els animals a un fort estrès i, en 
la majoria dels casos, a tortura, pa-
timent i mort, només per la distrac-
ció dels humans» (Carlos García. 
Dissenyador. 41 anys. Barcelona). 
El zoo està en el punt de mira ani-
malista («S’ha de tancar aquella ig-
nomínia». M. Javier Climent. Jubi-
lat. 70 anys. Barcelona) i també, és 

clar, els correbous, l’excepció que 
s’ha convertit en el taló d’Aquil·les 
dels partits polítics catalans quan 
es parla de protegir els drets dels 
animals: «Hi ha una frase que ho de-
fineix molt bé: coneixeràs la gran-
desa d’un país pel tracte que dóna 
als seus animals» (Cristina Álvarez. 
Mestressa de casa. 47 anys. Riells i 
Viabrea, Selva).
 La contradicció que suposa la 
permissivitat amb els correbous 
és un dels arguments a què s’aga-
fen els que es mostren contraris a 
la prohibició. Altres neguen la ma-
jor: «Els animals no tenen drets. 
Els drets i les obligacions són con-
ceptes que hem creat entre els ho-
mes perquè som éssers respon-
sables» (Josep Daniel Rodríguez. 
Comercial. 40 anys. Barcelona). I 
hi ha qui es declara fart de prohi-
bicions i polèmiques que no són 
més que «excuses amb les quals 

distreure la societat» (Llorenç 
Gil. Pensionista. 67 anys. Calella). 
 Teresa Núñez, recepcionista de 
26 anys de Tres Cantos (Madrid), de-
nuncia «el sobreesforç que compor-
ta per als animals aconseguir 15 se-
gons d’aplaudiments i que els nens 
creguin que hi ha màgia on real-
ment hi ha explotació i dolor». Cen-
tra, doncs, el debat en la mateixa es-
sència del circ. Per Armando de Fá-
bregas (Jubilat. 62 anys. Cornellà), 
«els animals són l’ànima del circ», 
però per a Carolina Masjuan (Des-
envolupadora de comptes. 58 anys. 
Vilalba Sasserra, Vallès Oriental) 
«els millors circs no utilitzen ani-
mals: Circ Cric, Raluy, Cirque du So-
leil...» I afegeix: «Ells sí que demos-
tren la categoria dels seus artistes». 
Perquè, sentencia Agustín Gon-
zález, veterinari de 43 anys: «¿Què 
hi pinten un elefant o un lleó vivint 
en una autocaravana?» H 
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Un exemple 

E l món de la indústria 
circense és un fantàs-
tic espectacle de pura 

màgia en què, no obstant, el 
maltractament dels animals 
ha estat i segueix sent de mo-
ment una constant. No s’a-
prèn absolutament  res 
d’aquestes pràctiques intole-
rants a excepció que els ani-
mals únicament estan en 
aquest món per divertir-nos i 
entretenir-nos, i no com una 
font de coneixement del  
nostre entorn i de la seva pro-
tecció. 
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 Em sento orgullosa que 
Catalunya, o com a mínim 
cinc formacions polítiques 
del Parlament, hagin apos-
tat per reforçar la llei de pro-
tecció animal i demanar 
que es prohibeixi l’ús d’ani-
mals al circ. Altres comuni-
tats s’hi haurien de sumar i 
seguir aquest pas cap a la to-
lerància i protecció total de 
totes les espècies animals. 

Dret a ser lliures

E m sembla perfecte 
que es prohibeixi 
l’ús d’animals als 

circs. Els animals tenen dret 
a ser lliures i a disposar de 
les seves vides. Als circs, en-
cara que molta gent ho ig-
nora, a més a més de patir 
violència en els entrena-
ments, els animals passen 
la seva vida tancats en gàbi-
es miserables i anant d’un 
lloc a un altre. 
 Com a éssers que senten, 
tenen dret a ser lliures i a no 
ser utilitzats com a pallas-
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sos. Necessitem adquirir un 
concepte més profund dels 
animals. Allò que no li fa-
ríem a un nen, tampoc l’hi 
hauríem de fer a un animal, 
i no només als circs. Per a 
aquelles persones que igno-
ren què s’amaga realment 
darrere els espectacles cir-
censes, els recomano el do-
cumental Earthlings (Terríco-
las). 

Fuets i cadenes

A pel·lar a l’arrelament 
d’un costum té algu-
na cosa d’antinatu-

ral,  ja que la ciència ens par-
la de la fluïdesa de l’energia 
i des de fa segles correm amb 
més o menys celeritat sobre 
la cinta transportadora del 
progrés. Cessar el maltracta-
ment sistemàtic i primitiu 
dels animals és un impera-
tiu moral que es veu justifi-
cat més que mai quan el mal 
sofert per aquests és en vir-
tut d’una suposada diversió. 
Mostrar als nens que violen-

emma Infante
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tem el benestar d’elefants, ti-
gres, óssos, micos, gossos, 
oques, dofins o lloros és un 
perjudici per a la seva sensibi-
litat en formació. Hi ha cos-
tums que mereixen la seva 
perpetuïtat però no els que 
fan servir fuets, cadenes, va-
res i estaques sobre éssers 
amb sentiments. Tolerància 
zero amb el capritx que no és 
ètic.

@shulamola La 
mirada d’aquests 
animals ho diu tot... 

Domat, exhibit, per després ser 
engabiat i morir.

Roman Jauset  
Quina tonteria, els 
animals també són 

feliços amb persones i al circ 
s’ho passen molt bé.

@Caletiman90 Si 
estan ben cuidats em 
sembla malament, 

¿per què no prohibeixen tenir 
ocells o conills engabiats? Això 
és molt pitjor.

@otorras Els 
animals de circ formen 
part de la llista (infinita) 

d’animals maltractats. 

Pepe Iturrate
Hauríem de preocupar-
nos més per les 

persones; fins i tot per les que 
passen privacions, pateixen 
malalties o moren de fam.  
N’hi ha diversos milers de 
milions.

@GemaSilla Els 
animals no estan en 
aquest món per a la 

nostra diversió.
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