
El festival
del circ

Figueres acaba de celebrar amb molt èxit la tercera
edició d’una trobada internacional dedicada

a l’anomenat «major espectacle del món»

TEXT XAVIER ROMERO
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H
i ha un home que diu que el vol
veure?» «Li ha dit de què es trac-
tava?» «Diu que és franciscà, i
que fins ara era a França»
«Doncs que passi de seguida.

Entre germans ens hem d’ajudar».
Joan Bartomeus Puig va néixer a Caste-

lló d’Empúries el 1811 i després de fer els es-
tudis inicials va ingressar a l’orde dels fran-
ciscans per formar-se com a religiós. El 1828

va entrar al centre que la comunitat tenia
a Reus i posteriorment va prosseguir

la seva preparació al col·legi de Sant
Bonaventura de Barcelona.

El 1835, per iniciativa del mi-
nistre Mendizábal, el govern es-
panyol va expropiar moltes pro-
pietats eclesiàstiques i va ex-
claustrar gran part de les ordes
conventuals que hi havia al país.

La finalitat d’aquella iniciativa
era posar a subhasta tant immo-

bles com terrenys per obtenir més
recursos amb l’esperança de millorar

la hisenda estatal. La iniciativa, però, no
va complir les expectatives i la salut econò-
mica espanyola va continuar feblíssima.

El castellonenc Bartomeus va patir en
primera persona la desamortització de 1835
i es va veure obligat a marxar a Itàlia, on va
fer els vots sacerdotals. Poc temps després
va rebre l’encàrrec d’ocupar-se d’una petita
parròquia de la diòcesi de Perpinyà. Final-
ment va tornar a Barcelona, on va ser l’ecò-
nom de la Casa Provincial de Misericòrdia.
També va ser designat secretari provincial
de l’orde. A més, va tenir un paper clau en la
reorganització de la comunitat franciscana,
procurant acollir a tots els companys cata-
lans que havien estat exclaustrats. 

Entre les tasques desenvolupades per en-
fortir la presència de la seva comunitat reli-
giosa a la capital catalana, Bartomeus es va
preocupar amb especial interès del bon fun-
cionament de la branca seglar dels francis-
cans. A més, va ser un dels fundadors de la
Revista Franciscanael 1873, en la qual va pu-
blicar infinitat d’articles.

Aquest religiós empordanès sempre va
mostrar la seva devoció pel Viacrucis, al qual
va dedicar moltes prèdiques a la parròquia
de Sant Francesc de Paula, i com es pot apre-
ciar al Devocionario franciscano, o sea far-
macopea espiritual franciscana. Malaura-
dament, no va tenir temps d’acabar-lo, ja
que va morir el 1877, quan tenia 66 anys. El
va continuar el pare Boldú, que va ser l’en-
carregat de fer-ne l’edició. ◗
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l darrer cap de setmana ha tingut lloc a Figueres una nova edició, la ter-
cera, del Festival Internacional del Circ, un gran esdeveniment que ha
arribat a atreure 28.000 espectadors, d’un aforament total de 30.000, i
que sota la bona organització de Genís Matabosch s’està consolidant
com un referent a tot l’Estat, amb la sana pretensió d’altra banda d’ar-

ribar un dia a posar-se al nivell d’altres convocatòries similars a nivell mundial.
Amb la present ini-

ciativa s’estaria pale-
sant un cop més la in-
quietud que d’antic
vénen mostrant els gi-
ronins envers top ti-
pus de manifestacions
lúdiques i artístiques.
En aquest cas, la capi-
tal altempordanesa
s’ha tornat a posar al
capdavant –Teatre-
Museu Dalí, Museu
del Juguet ... –, i aquest
fet ens hauria de satis-
fer a tots, inclosos els
col.leccionistes, per-
sones que segueixen
de prop i arriben a in-
volucrar-se d’allò més
en tot tipus d’activitats
socials i culturals.

Parlant de col.lec-
cionisme popular, una
de les gran àrees que
conreen els aficionats
és la musical i de l’es-
pectacle, en tota la
seva i gran extensió;
altrament, una de les
sotstemàti-
ques o disci-
plines indivi-
duals incloses
en aquesta

macroparcel.la
és precisament
la del circ, que
per cert està ex-
perimentant
des de fa anys,
com cap altre
sector, una forta recessió. Així, tot aquell material, espe-
cialment el documental i gràfic, que genera l’activitat as-
soleix inexorablement més i més atractiu i dificultat, sem-
blant al que igualment s’esdevé amb el cinema, i altres
espectacles de masses.

Fa uns anys, i quan encara conservava una ferma vi-
gència el món del circ, vam adquirir a un destacat i veterà especialis-
ta barceloní una bona part del seu arxiu, gràcies al qual es pot seguir, tot i que si-
gui per sobre, la història, les vivències, la il.lusió i la màgia que d’antuvi ha vin-
gut representant el circ, tant per als infants com per a la gent de més edat. I en-
cara més, els erudits poden col.leccionar el material al seu abast de manera frac-
cionada per segments ben diferenciats i que conformen l’ambient d’aquest es-
pectacle en el seu conjunt: pallassos, malabaristes, contorsionistes, mags, mú-
sics i cantants, trapezistes, domadors, còmics, forçuts, ciclistes, genets, o la sim-
ple exhibició de persones amb un físic especial, o d’animals exòtics; a més de
números d’un major format com les motos i d’altres vehicles quan l’espai dóna
de si, incloses algunes carpes proveïdes amb tres pistes. Reproduïm un progra-
ma del circ Corzana, dels anys 40; i dues postals de finals del segle XIX, amb at-
letes equilibristes. ◗


