
L
a setmana entrant, la ciutat de Figueres
es tornarà a convertir en la capital mun-
dial del circ perquè s’hi celebrarà la ter-
cera edició del Festival Internaciona del
Circ, que organitza la Circus Arts Foun-
dation, l’entitat sense ànim de lucre im-
pulsada per dos figuerencs apassionats

per aquest món: Genís Matabosch i Ramon Bech.
Entre el 20 i el 24 de febrer, una gran carpa instal·lada
al recinte firal de la capital de l’Alt Empordà serà l’es-
cenari en què actuaran primeres figures circenses de
tot el món, d’Estats Units a la Xina, d’Ucraïna a les Fi-
lipines, en uns espectacles que a més seran valorats
per un jurat que concedirà premis a les actuacions
que hagin resultat més reeixides.

L’any 2012, coincidint amb la celebració del Dia
Mundial del Circ, la Circus Arts Foundation, funda-
ció cultural organitzadora del Festival del Circ Ciu-
tat de Figueres, va inaugurar el Centre Internacional
d’Estudis del Circ, en un espai (a l’edifici Cúpula del
carrer Tramuntana de la ciutat) en què s’han unifi-
cat l’organització del Festival i el centre d’estudis. Així,
la consolidació del Festival i la del Centre d’Estudis
han situat Figueres al nivell de les principals capitals
mundials del circ.

Hem de recular vint-i-cinc anys, o sigui situar-nos
al 1989, per parlar dels inicis de la col·lecció. A la ciu-
tat de Figueres, per les Fires i Festes de la Santa Creu,
coincideixen dos circs: el dels Hermanos Rico i el de
Los Muchachos. Genís Matabosch té llavors 11 anys
i li demana al seu avi, el pintor Frederic Matabosch
(1916-2004), que el porti al circ. Aquesta experièn-
cia serà el detonant que despertarà la gran afició de
la seva vida: el món del circ i, com a conseqüència,
del col·leccionisme circense. 

Al cap de dos anys, el 1991, a la Fira del Dibuix i la
Pintura de Figueres, Genís Matabosch coincideix
amb el pintor sitgetà especialitzat en pallassos Joan
Soler-Jové. La seva coneixença li suposà posar-se en
contacte amb un gran entès en matèria de circ, Jo-
sep Vinyes Sabatés (Berga, 1904-1995) i, a partir d’a-
quest moment, sempre que podia es traslladava a
Barcelona per mantenir converses amb l’especialis-
ta, a qui escoltava amb delit. Vinyes, festosament,
parlava de Matabosch amb l’apel·latiu d’«el nen del
circ» i aquest, respectuosament, el tractava de «mes-
tre». Amb els anys, el «mestre» va considerar que la
seva col·lecció no podia estar en millors mans que
en les d’aquell jove –tot i això, va voler deixar-ne una
part al poble on va néixer, que actualment es pot veu-
re al Museu del Circ de Berga–, i així va ser com Ge-
nís Matabosch va esdevenir el principal hereu d’un
dels arxius particulars més importants pel que fa a
documentació dels circs espanyols, dels circs am-
bulants que voltaven per Catalunya, així com de les
grans produccions estrenades a la ciutat comtal (com
el Circ de Moscou o els Festivals Mundials del Circ,
organitzats per l’olotí Juan M. Carcellé al Palau dels
Esports).

Paral·lelament, un altre jove figuerenc també gau-
dia de la passió pel món del circ: Ramon Bech Bat-

lle competia des de petit amb el seu germà per
la recollida de cartells, entrades i publicitat

generada pel pas dels circs per la ciutat. Per
en Ramon el circ era topar-se amb un món
enlluernador que representava la nove-
tat, la ruptura de la rutina, amb perso-
natges engrescadors, amb vestuaris
atractius de vistoses coloraines, i una pu-
blicitat amb una iconografia variada i
captivadora, fins el punt de «posar-se
malalt» per poder veure tot el procés de
muntatge i desmuntatge.

Va arribar un moment en què la seva
col·lecció ja començava a ser important i

decideix festejar la Santa Creu decorant els
aparadors de la botiga familiar amb motius

circenses. Aquesta acció va ser el reclam que
provocà el contacte entre els dos col·leccionistes:

Matabosch i Bech. A partir de llavors s’inicia una
amistat i, amb els anys, esdevenen un duet que uni-
rà tots els seus esforços amb una finalitat: dedicar-
se professionalment al món del circ i crear un arxiu
únic a la seva ciutat natal. Aquesta unió esdevé l’em-
brió del futur Festival del Circ de Figueres, de la seva

Fundació i del centre
d’estudis.

EL TRIANGLE 
EUROPEU DEL CIRC 
– Châlons - en - Cham-
pagne: Fins fa dos anys,
a Europa només existien
dos centres de docu-
mentació especialitzats
en circ, amb la peculiari-
tat que tots dos han sor-
git i crescut a redós d’es-
coles de formació de dis-
ciplines circenses amb
ajuts institucionals. El
centre de formació més
antic es creà l’any 1983 a
França, a Châlons-sur-
Marne, actualment Châ-
lons-en-Champagne; es
tracta del Centre Natio-
nal des Arts du Cirque
(CNAC). Des del primer
moment va voler ser un
lloc innovador i va pro-
moure un circ de crea-
ció. El seu Centre de do-
cumentació i les activi-
tats de recerca i edició hi
jugaren un paper fona-
mental per arribar a dis-
posar de 5.000 obres so-
bre circ i les conegudes
com a «arts frères» (arts
germanes: la música, la
dansa, les marionetes o
el teatre), més de 1.000
vídeos, 1.700 cartells
contemporanis, més de
1.500 targetes postals i

900 programes (http:// www.cnac.fr/cnac-383--Pré-
sentation)

– Verona: L’escola més antiga de circ d’Itàlia va
néixer l’any 1988. Es tracta de l’Accademia d’Arte Cir-
censede Verona. Amb els anys es va veure la neces-
sitat de crear un centre on reunir bibliografia espe-
cialitzada per poder «omplir llacunes», i així és com
el desembre de 2002 gràcies a l’Associazione Nazio-
nale Sviluppo delle Arte Circensi (ANSAC) naixia el
Centro Educativo di Documentazione delle Arte Cir-
censi (CEDAC), el qual l’any següent restava sota l’ai-
xopluc del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
(http://www.cedac.eu/istituzione.html)

La biblioteca del centre disposa de 2.000 volums,
1.000 documents, revistes, fotos, pintures, i una vi-
deoteca amb un miler de pel·lícules relacionades
amb espectacles diversos. Un dels objectius és el d’a-
plegar objectes relacionats amb el món del circ amb
la intenció de complementar el centre amb un no-
table fons museístic.

– Figueres: El Centre Internacional d’Estudis del
Circ de la Circus Arts Foundation (CIEC-CAF), ubi-
cat a Figueres i amb desvinculació de qualsevol es-
cola o institució, va néixer l’any 2012 i existeix gràcies
a la perseverança de dues persones, Ramon Bech i
Genís Matabosch, amb un objectiu, la representació
pluridisciplinar del món del circ en el centre de do-
cumentació, i una prioritat, la salvació de la memò-
ria circense en perill de desaparèixer. És l’únic cen-
tre de documentació circense d’Espanya
(http://www.infocirco.com/noticia.php?id=1793).

LA COL·LECCIÓ DE FIGUERES 
La seu figuerenca de la CAF alberga en uns 140 me-
tres quadrats de superfície uns fons de 39.000 nega-
tius, 23.000 fotografies, 3.200 llibres i opuscles, 6.400
programes de mà, 11.300 cartells i objectes que re-
passen els més de 200 anys de la història del circ amb
gravats, discs, films, indumentària o segells. 

Al marge de la ingent activitat de Genís Mata-
bosch i Ramon Bech, aplegar aquests materials no

FOTOS: 

1. Cartell del Tívoli
Circo Ecuestre
de Barcelona.
2. Plat de porcellana
manufactura de
Gien (Loiret), amb la
imatge de l’acròbata
francesa del segle
XIX Mme. Saqui.
3. Aviso al público
(1789), el cartell de
circ espanyol més
antic que es
conserva. 
4. Detall del cartell
Riesen Pferde
Karussel, del circ
alemany Krone.
5. Genís Matabosch
(esquerra) i Ramon
Bech posen amb un
vestit de pallasso
carablanca a la
porta de la Circus
Arts Foundation de
Figueres.
6. Tres dels 3.200
llibres i opuscles de
què disposa el
Centre Internacional
d’Estudis del Circ de
la Circus Arts
Foundation.
7. Un dibuix circense
sobre vidre per a
llanterna màgica.
8. Cartelleres del
Circo Price
de Madrid.
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hauria estat possible sense la tasca de recopilació re-
alitzada pels col·leccionistes Josep Vinyes, August
Santacana, Albert Oller, Josep Perals «Vizán», Ma-
nolo Vallés «Totó», Rose-Marie Risto i Joan Soler-
Jové. 

– Llibres i documents: En ser una disciplina me-
nystinguda fins fa poques dècades, cal dir que la li-

teratura circense és relativament recent. Tot i això,
en els darrers anys els estudiosos han generat nom-
brosos títols. Entre les més de tres mil obres preser-
vades al Centre figuerenc podem comptar amb
opuscles i llibres que tracten de la història del circ de
diferents llocs de la península i països diversos, dels
seus protagonistes o de les diferents tècniques i dis-

ciplines com l’acrobàcia, els malabars, la força, la
contorsió, l’art dels pallassos, el protagonisme dels
animals en el circ o de la iconografia circense. Entre
els exemplars a destacar cal esmentar Les jeux du Cir-
que et la Vie Foraine(París, 1889) de Hugues Le Roux,
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Figueres, la
casa del circ

La capital de l’Alt Empordà disposa de l’únic centre de documentació
circense de tot l’Estat espanyol, a la «Circus Arts Foundation», que la

setmana entrant organitza a més el tercer Festival Internacional del Circ
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amb delicades il·lustracions de Jules Garnier; Écu-
yers et ecuyères (París, 1893) del Baron de Vaux; L’A-
crobatie et les acrobates (París, 1902) de G. Strehly; o
Mémoires d’une danseuse de corde Mme. Saqui (Pa-
ris:1907), de Paul Ginistry.

Amb la idea d’incentivar la investigació, la Fun-
dació considera bàsica l’existència d’una línia edito-
rial i publica la col·lecció de monografies de Javier
Sáinz Moreno. 

A hores d’ara, algunes de les peces conservades a
l’arxiu ja han servit per il·lustrar alguna de les obres
editades. És el cas del Circus Love Story, escrita per
Cristina Segura, artísticament coneguda amb el nom
de Pinito del Oro.

– Imatges: L’arxiu fotogràfic figuerenc constitu-
eix el més important d’aquesta especialitat d’arreu
d’Espanya i un dels més importants del món. Cal fer
un esment especial de dos fons d’imatges: les gene-
rades pel Circo Price i les llegades per Josep Vinyes. 

El que menys pot imaginar-se l’investigador és
trobar a la capital de l’Alt Empordà la memòria foto-
gràfica d’un dels circs més emblemàtics d’Espanya.
Ha estat gràcies a l’afany de preservar el material cir-
cense que han arribat a Figueres 32.000 negatius d’i-
matges fetes pel fotògraf Álvaro Castellano «Vi-
llar» –qui enguany forma part del jurat del festival–,
i més de 20.000 fotografies trameses, pels artistes o
els seus representants, a la direcció de l’establiment
per tal de ser contractats. A més d’unes 300 cartelle-
res, similars a les que antigament es col·locaven a les
vitrines publicitàries dels cinemes, que servien com
a gran reclam per a tot aquell curiós que s’apropava
al circ.

Per fer-nos una idea, cal dir que Thomas Price, ca-
vallista anglès de família vinculada al circ The Price
Brothers, instal·lat a Madrid des del 1853 en un bar-
racó prop de la Puerta de Alcalá, fou l’iniciador d’u-
na empresa que esdevindria una icona en el món del
circ, en crear el Circo de Price (1868), el qual va se-

guir actiu fins la dècada
de 1970. 

L’altre fons esmentat
és la col·lecció de nega-
tius del col·leccionista i
historiador circense Jo-
sep Vinyes, qui retratà
durant més de trenta
anys els circs ambulants
que voltaven per Catalu-
nya, així com grans pro-
duccions que es presen-
taren a la ciutat comtal
com el Circ de Moscou o
els Festivals Mundials
del Circ (organitzats per
l’olotí Juan M. Carcellé al
Palau dels Esports).

– Cartells i cartellis-
tes:Els programes de mà
i els cartells esdevenen
un material gràfic que,
malgrat el seu caràcter
efímer, es revela de gran
importància per poder
fer el seguiment dels ar-
tistes i de les seves ac-
tuacions, tant pel que
respecta a les company-
ies ambulants com a les
dels circs estables. D’a-
quests darrers hi ha a
Barcelona els exemples
del Circ Eqüestre Barce-
lonès, que va estar em-
plaçat a la Plaça de Cata-
lunya de 1879 a 1895; el
Circ Tívoli del carrer
Casp; i el Teatre Circ
Olympia de la Ronda de
Sant Pau. 

És per això que esdevé tan important haver pogut
aplegar més d’onze mil cartells, a l’hora que és un
vertader luxe poder disposar d’una obra original
d’Antonio Hernando «El Segoviano» (1930), un dels
millors cartellistes espanyols de cinema i de circ. Po-
ques de les seves teles –gegantines, captivadores i co-
loristes–, s’han salvat del procés habitual del rentat
una vegada finalitzat el passi de l’actuació. Tot i això,
avui podem gaudir del seu art gràcies a la publicitat
cinematogràfica conservada dels cinemes de la Gran
Via madrilenya, o bé mitjançant la memòria foto-
gràfica del Circo Price preservada a la seu del CAF.
L’any 2012, Javier Sáinz deixa enllestida la biografia
d’Hernando, la qual es publica amb el títol Los gran-
des carteles de los cines de la Gran Vía y del Teatro Cir-
co Price de Antonio Hernando El Sevillano (Circus
Arts Foundation, 2012). L’original en qüestió és un
dibuix dels cosacs de la Troupe Yakov Ekk, contra-
ctats pel Festival Internacional del Circ Ciutat de Fi-
gueres, que Sáinz sol·licità a l’artista per tal d’anun-
ciar-los. Així és com, a la seu de la Circus Arts Foun-
dation, es pot contemplar una de les poques peces
d’aquest gran cartellista fill de Segovia.

Es disposa, també, d’obres de pintors catalans: di-
buixos originals de Josep Morell, un destinat a un
tríptic pel Teatre Circ de Saragossa i un altre pel Circ
Olympia de Barcelona; dibuixos del pintor barcelo-
ní afincat a Sitges Joan Soler-Jové (1934), especialit-
zat en el pallasso Charlie Rivel; i un quadre del giro-
ní afincat a Figueres Josep Tapiola Gironella (1919-
1990), que va tenir una especial predilecció per la
iconografia circense.

– La indumentària: Sens dubte, per a Genís Ma-
tabosch l’experiència d’haver estat alumne de l’Ins-
titute National du Patrimoinea París va ser decisiva
per conèixer del prop el treball de la Maison Vicaire,
una de les més prestigioses de tot el món en la con-
fecció de vestuari per a pallassos.

El contacte amb la col·lecció de les maquetes dels
vestits de Carablanca, els pallassos enfarinats, re-
alitzades a mà amb milers de lluentons, l’endinsa en

FOTOS: 

9. Cartell dedicat
a un dels grans
pallassos de la
història del circ,
el suís Karl Adrien
Wettack, «Grock»
(1880-1959).
10. Diversos vestits
de pallassos
Carablanca de la
Casa Vicaire,
en l’exposició a la
seu dels Amics
del Castell de Sant
Ferran, l’any 2012.
INÉS PADROSA

11. Cartell del Cirque
des Frères Bouglione
anunciant
l’espectacle del
Canon Double,
del qual surt el
matrimoni Raluy.
12. Cartell de
l’exposició de
Filatèlia Circense
a la seu dels Amics
del Castell de Sant
Ferran, l’any 2012.
INÉS PADROSA

13 i 14. Segells de
temàtica circense.
15. Álvaro
Castellano i Genís
Matabosch signen
l’adquisició de
l’arxiu fotogràfic
Colección Villar.
JAVIER SÁINZ/CIRCUS

ARTS FOUNDATION
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G
enís Matabosch (sobre aquestes lí-
nies, a la dreta) i Ramon Bech van
seguir trajectòries paral·leles en
el col·leccionisme relacionat amb
el circ fins que es van decidir a unir

els seus esforços. El frut d’aquesta unió va ser
la Circus Arts Foundation de Figueres, amb la
seva espectacular col·lecció, i, de retruc, el Fes-
tival Internacional del Circ, que arriba aques-
ta setmana entrant a la seva tercera edició.

Nascut a Figueres el 18 de gener del 1977,
Genís Matabosch és llicenciat en Història de
l’Art per la Universitat de Girona (1999) i Di-
plomat Internacional en Administració i Con-
servació del Patrimoni per l’Institute National
du Patrimoine de París (2000-2001).

S’ha encarregat del management d’espec-
tacles a Catalunya com el Circ Raluy, el Circ de
Moscou sobre gel, el Circ Nacional de Cuba, el
Circ Medrano de París, el Circ Imaginari o el Cir-
co di Venezia. Ha signat les produccions d’Eu-
roclowns (Cornellà), Estrellas del Circo (Alba-
cete) o Gay Circus (Barcelona). Ha dirigit els Fes-
tivals Internacionals de Pallassos (Cornellà), i
el Festival Internacional de Circo (Ciudad de Al-
bacete), i actualment el Festival Internacional
del Circ Ciutat de Figueres. Presideix la Circus
Arts Foundation.

És membre dels jurats dels principals Fes-
tivals Internacionals de Circ: Mèxic, Moscou,
Wupiao, Wuhan, Massy, Hanoi, Saint Paul, La
Havana o Kiev. Ha publicat en revistes espe-
cialitzades articles sobre el món circ, com: Arts
de la Piste (Paris) o Circus (Santander), ha es-
tat redactor en cap de L’Univers de Pinder
(2002-2003), el coordinador dels programes de
mà del Festival Internacional del Circo Ciudad
de Albacete (2008, 2009 i 2010), del Festival In-
ternacional de Circ Castell de Figueres (2012)
i del Festival Internacionals de Circ Ciutat de
Figueres (2013), amb l’aportació «Nicolás Ca-
mús i Jaume Cunillera, dos grans artistes cir-
censes figuerencs» en col·laboració amb Ra-
mon Bech (2013). Ha escrit Vicaire. El vestit de
Carablanca (2004), Amorós-Silvestrini i els
seus pallassos (2006, en col·laboració amb Ra-
mon Bech) o Filatelia circense (2009). Ha estat

col·laborador de l’obra La historia del Circo en
el país valenciano (València).

Entre els articles que ha publicat hi ha
Apuntes para una historia del circo, a El Circo
y su mundo (1996-97); L’acrobatie à vélo, al ca-
tàleg de l’exposició Roule Le Cirque (2001), Mu-
seu Auto-Moto-Vélo de Châtellerault; o Pablo
Picasso y Rosita del Oro, historia de un amor bar-
celonés, al catàleg de l’exposició Picasso y el Cir-
co (2006).

Dirigeix el portal www.infocirco.com i les
col·leccions de llibres de Javier Sáinz Moreno
i FotoCirco. 

Per la seva part, la vida professional de Ra-
mon Bech (Figueres, 3 de desembre del 1967)
resta vinculada al circ després de visitar nom-
brosos circs a l’estranger. Des de l’any 2011 for-
ma part de l’organització del Festival Interna-
cional del Circ Ciutat de Figueres i és el secre-
tari de la Circus Arts Foundation. Ha comple-
mentat l’activitat amb la investigació i la difu-
sió dels artistes d’aquest entorn. 

Ha estat un habitual col·laborador de pu-
blicacions periòdiques com la italiana In Cam-
mino o la francesa Le Magazine du Cirque et de
l’illusion, o bé de miscel·lànies dedicades al circ
com Circo Americano. Une histoire en images
(2010). 

Molts dels seus articles han estat entrevis-
tes a directors de circ, com l’alemany Bernhard
Paul, director del Circ Roncalli, i a artistes de di-
ferents especialitats com el malabarista valencià
Gran Picasso, o al millor pallasso del món, Da-
vid Larible. 

Ha estat coautor, juntament amb Genís
Matabosch, de la monografia Amorós-Silvestrini
i els seus pallassos (2006). Ha col·laborat en els
programes de mà del Festival Internacional de
Circ Castell de Figueres (2012) amb «Figueres
i el Circ» i del Festival Internacional de Circ Ciu-
tat de Figueres (2013), amb «Nicolás Camús i
Jaume Cunillera, dos grans artistes circenses fi-
guerencs», en col·laboració amb Genís Mata-
bosch (2013).

Fruit de la curiositat i la perseverància té es-
crita una obra d’investigació inèdita, La Història
del circ a Barcelona./I.P.G.

Apassionats
pel circ

Genís Matabosch i Ramon Bech van seguir trajectòries
paral·leles fins que van decidir sumar els seus esforços

la història de la indumentària. Si «tots els pallassos
cèlebres han tingut un Vicaire», com manifestava el
pallasso Pipo Sosman, i tota col·lecció rellevant de
circ ha de tenir vestits de Carablanca realitzats al ta-
ller parisenc Gérard Vicaire, es dóna el cas que a la
Circus Arts Foundation de Figueres es poden veure
peces de Nolo Rudi-Llata, Bruno Chikys, Freddy
Cantarelli, Nino i Romanus. Altres vestits de pallas-
sos de renom complementen el repertori, com els de
Ramper, els dels germans Manolo i José Villa cone-
guts amb el nom de Germans Tonetti, o els de Ma-
nel Vallés «Totó». 

També s’hi poden veure barrets del malabarista
suís Bela Kremo (Berlin, 1911-Zurich, 1979), del ca-
rablanca Nolo Rudi-Llata i del còmic Ruman, o les
sabates de clown emprades per Pepe Tonetti.

– La vida quotidiana: La iconografia circense
també fa acte de presència en vaixelles i estris de la
vida quotidiana, i és amb la intenció de mostrar com
s’introdueix a les arts decoratives que s’ha procedit
a l’adquisició de plats de porcellana de finals del s.
XIX procedents de fàbriques franceses com les de
Creil-Montereau, Gien i Sarreguemines, en els quals
es presenten artistes llegendaris de la història del circ
com Jean Louis Auriol (Toulouse, 1806-1881), con-
siderat el primer pallasso modern, madame Saqui
(Marguerite-Antoinette Lalanne, 1786-1866), dan-
sadora de corda, o artistes eqüestres com Laurent
Franconi (†1849) o Andrew Ducrow (1793-1842).

– Filatèlia: S’hi apleguen, també, més de 1.000
segells de temàtica circense, una de les millors
col·leccions del món, entre els quals s’hi troben re-
produccions de quadres amb iconografia vinculada
al món del circ, alguns de rellevants pintors com Pi-
casso, Toulouse-Lautrec, Michelena, Renoir o Seu-
rat, o de dibuixants de llibres infantils com Disney.
Altres mostren imatges de circs estables com el Ni-
kulin de Moscou o el Douchanbe de Tayikistan. O bé
són segells commemoratius d’efemèrides, com els
dedicats al naixement del compositor Ruggero Leon-
cavallo, a Picasso, o homenatgen reconeguts artistes
com els pallassos Charlie Rivel, Nikulin o Fratellini,
o els domadors Filatov o Alexis Gruss.

En el marc del segon Festival d’Albacete, Mata-
bosch va donar a conèixer aquesta col·lecció a l’obra
Filatelia circense (2009), mentre que l’any 2012, el de
la primera edició del Festival figuerenc, els segells es
varen poder contemplar a la sala dels Amics del Cas-
tell de sant Ferran. 

– La botiga més gran del món: Un dels mitjans
emprats habitualment per a l’adquisició de peces per
a l’arxiu havia estat l’assistència a les sales de sub-
hastes (Barcelona, Madrid, París), i amb la intenció
d’aconseguir la peça, sempre es podia incórrer en
una sobrevaloració en la licitació final. Un altre mit-
jà podia ser l’intercanvi d’objectes amb altres col·lec-
cionistes, però amb aquest sistema un dels riscos que
es podia córrer era el d’oferir bones peces a canvi de
rebre material poc rellevant. 

De manera que l’augment de les col·leccions té
un abans i un després del desenvolupament d’In-
ternet, el gran portal accessible des de qualsevol lloc
i moment. Gràcies a aquesta eina, Matabosch i Bech
confessen que «tot s’ha simplificat», ja que tenen co-
neixença de la venda de peces i documents abans
inaccessibles i, per regla general, a un preu més ajus-
tat. La darrera adquisició ha estat el cartell de circ
més antic conegut a Espanya que, datat del 17 d’oc-
tubre de 1789 i encapçalat per la frase «Aviso al pú-
blico», anuncia l’actuació de la companyia eqüestre
de Pablo Colmán e Hijos. De manera que avança en
dos anys les primeres referències circenses de Ma-
drid publicades per Raúl Eguizábal a Historias del
Circo Price y otros circos de Madrid.

La setmana entrant Figueres esdevindrà una ciu-
tat envaïda pel món dels somnis i els figuerencs ens
deixarem transportar de la mà dels artistes arribats
de diferents parts del món. El nom de Figueres apa-
reixerà en primeres planes de rotatius, revistes es-
pecialitzades, blocs,... i els fotògrafs deixaran un re-
cord de l’esdeveniment per a la història del circ i de
la ciutat. 

Durant la resta de l’any, a la seu de la Circus Arts
Foundationi gràcies a la gran col·lecció aplegada per
Matabosch i Bech, qui vulgui podrà endinsar-se en
l’estudi de les diferents disciplines d’aquest món fas-
cinant. Però, tal i com ells mateixos asseguren, en re-
alitat han estat col·leccionistes excepcionals d’una
especialitat poc habitual: són i han estat col·leccio-
nistes d’amics. ◗
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