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Coses de la vida    gran barcelona
Un món desaparegut LLL

lleons
al liceu

Barcelona va ser una 
gran capital del circ 
durant els segles XIX i XX

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

E
l domador Mick Stevenson 
i els seus quatre lleons a la 
platea del Gran Teatre del 
Liceu. Dos tigres deixats 

anar a la Monumental. Un ós bru 
amb morrió balla davant una botiga 
d’ultramarins. Un xou de ratolins 
ensinistrats provoca cues en una car-
pa de la plaça de Catalunya. Un ho-
me bala sobrevola el desaparegut 
Olympia de la Ronda de Sant Pau. Un 
paracaigudista es llança al buit des 
de la cúpula del teatre Tívoli. Un 
grup d’elefants sorprenen els transe-
ünts en una concorreguda avinguda 
del centre de Barcelona. Totes són se-
qüències reals de les quals parla amb 
detall Ramon Bech al seu nou llibre, 
La història del circ a Barcelona (Viena 
Edicions).
 «Barcelona va ser una gran capi-
tal del circ durant els segles XIX i XX. 
L’objectiu d’aquest llibre és treure 
a la llum un meravellós passat que 
s’ha oblidat», assenyala Bech, que en 
prop de 500 pàgines mostra imatges 
d’espais desapareguts i d’altres enca-
ra existents que increïblement van 
acollir espectacles circenses. El més 
sorprenent és el Liceu, on el 1963 es 
va rodar El fabuloso mundo del circo, 
una pel·lícula de Henry Hathaway 
protagonitzada per John Wayne, 
Rita Hayworth i Claudia Cardinale. 
Més enllà de la ficció, Blondin, el cè-
lebre funambulista francès que va 
ser el primer a travessar les cascades 

l’aparició de noves formes d’oci», in-
forma l’autor.
 Altres espais emblemàtics van 
ser les places de toros Monumental, 
Torín (a la Barceloneta) i Les Arenes. 
També el Paral·lel, l’esplanada que 
hi havia darrere de la Sagrada Famí-
lia, l’Olympia i el teatre Tívoli, on el 
1897 es va traslladar el Circo Ecues-
tre. Així, aquest immoble del carrer 
de Casp, encara vigorós, va acollir el 
número de lleons de la Condesa X, 
«que actuava amb una màscara que 
ocultava la seva identitat».
 El llibre descobreix més d’un cen-
tenar de fotos i plànols inèdits pro-
cedents de l’arxiu de la Circus Arts 
Foundation, entitat amb seu a Figue-
res (Girona) de la qual Bech és cofun-
dador juntament amb Genís Mata-
bosch. Tots dos impulsen el Festival 
Internacional del Circ de Figueres 
i el Gran Circ de Nadal de Girona. 
També col·leccionen cartells, pro-
grames de mà i tota mena de mate-
rial circense amb la intenció, en un 
futur, d’obrir un museu. Entre els 
tresors de la fundació destaquen les 
llibretes amb notes d’espectacles i 
8.000 negatius de Josep Vinyes, his-
toriador i fotògraf aficionat al circ. 
«El seu llegat ha sigut imprescindi-
ble», asseguren.

ESCASSA BIBLIOGRAFIA / La trajectòria 
del circ a Barcelona era una història 
pendent amb escassíssima biblio-
grafia. El referent fins ara era El circo 
en la vida barcelonesa, que Antoni Rué 
Dalmau va escriure el 1947. «Però sí 
que hi ha excel·lents articles crítics, 
com els de Sebastià Gasch, Jordi Elias 
i Joan Tomàs», afegeix Bech.
 Matabosch, al pròleg, explica 
que el llibre reviu l’època daurada 
d’un espectacle quan encara no pa-
tia la forta competència de l’oci ac-
tual. «Ni les legislacions que li acaba-
rien amputant una cosa tan essenci-
al com els animals artistes», precisa 
Matabosch, al·ludint al fet que el Par-
lament va aprovar el juliol passat la 
modificació de la llei de protecció 
dels animals per vetar la participa-
ció d’espècies salvatges en especta-
cles de circ a partir del 2017. «L’ho-
me ha actuat sempre al costat d’ani-
mals. S’ha de legislar, no prohibir», 
defensa Bech. H

Un llibre revela els llocs 
insòlits que van acollir 
espectacles circenses

del Niàgara, va actuar al coliseu ope-
rístic de la Rambla el 1863. «Als pòr-
tics del Liceu s’exhibien cartells amb 
el seu retrat i fotos de la seva aventu-
ra a la frontera entre els Estats Units 
i el Canadà», explica  l’autor.
 La plaça de Catalunya disposa 
d’un capítol propi, ja que a finals del 
segle XIX i a principis del XX va al-
bergar molts circs. El primer data del 

1871, quan hi va debutar el Circo Es-
pañol, dedicat a l’espectacle eqües-
tre en una antiga sala de ball. Anys 
després, la família Alegría va edificar 
en plena plaça el Circo Ecuestre Bar-
celonés, el primer que va ser estable. 
«La burgesia, a diferència de la clas-
se obrera, disposava de temps lliu-
re, cosa que va ser determinant per a 

les llibretes i els 8.000 
negatius del fotògraf i 
historiador Josep Vinyes 
van ser clau per a 
la documentació

el domador Mick 
Stevenson va portar les 
seves feres al coliseu 
barceloní, on també 
va actuar Blondin

PISTA 33 A dalt (esquerra), Mick Stevenson amb els seus lleons en el rodatge 
d’‘El fabuloso mundo del circo’ al Liceu, el 1963. A la dreta, Charlie Rivel i el 
burro ‘Piccolo’, el 1969. A sota (esquerra), arribada del faquir Sunahya a l’estació 
de França el 1929, i a la dreta, el ball de l’ós davant d’un comerç.
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Des del  segle  XIX han vis i -
tat Barcelona nombroses compa-
nyies ambulants i artistes excep-
cionals, però cap ha deixat un ras-
tre de mentides i llegendes com la 
que va envoltar l’estada del circ 
Wild West Show (L’Oest Salvatge), 
capitanejat per William Frederick 
Cody, més conegut com a Buffalo 
Bill, en què actuaven els mateixos 
indis contra els quals havia comba-
tut l’explorador de l’exèrcit nord-
americà.
 La companyia del llegendari ca-
çador de bisons va arribar a la ciu-
tat en vaixell el 18 de desembre de 
1889 procedent de Marsella. Se-
gons el diari La Época, «a Buffa-
lo Bill l’acompanyaven 200 in-
dis i els mateixos cowboys, mexi-
cans i 200 animals, entre cavalls, 
búfals i bisons». Després, Cody va 
oferir una multitudinària roda de 
premsa, envoltat d’indis i cowboys, 
sota el monument a Colom per in-
formar que actuarien en un hipò-
drom, ubicat al carrer de Munta-
ner, construït expressament per 
a l’ocasió. «La seva arribada va ser 
tot un esdeveniment i també la pri-
mera gran campanya publicitària 
dels Estats Units a Europa», asse-
gura Ramon Bech, autor de La his-
tòria del circ a Barcelona.
 Molts curiosos esperaven de bon 
matí al port per presenciar com 
baixaven els bisons i veure els te-
meraris indis de prop. «Va córrer la 
veu que Buffalo Bill tenia per cos-
tum quan arribava a una ciutat dei-
xar en llibertat un o dos búfals com 
a excusa per presentar una cacera 
amb llaç pels carrers per promoci-
onar l’espectacle», explica Bech. 
En realitat, els animals van ser des-
embarcats en gàbies individuals a 
la nit.
 Per crear expectació, es va ad-
vertir als barcelonins de la perillo-
sitat dels indis, informant-los que 
s’allotjaven en tendes de campa-
nya, de les quals no se’ls permetia 
sortir si no anaven acompanyats 
de persones de confiança de la 
companyia, «perquè són temibles 
i cometen tota classe d’excessos 
si proven begudes alcohòliques, 
a les quals són summament afi-
cionats, sobretot a l’aiguardent», 
reprodueix l’autor d’un retall de 
l’època.
 Bech assegura que Cody no va vi-
atjar en vaixell, sinó en tren, i per 
això va arribar abans que la compa-
nyia. «El circ es va instal·lar a l’hi-

pòdrom de Muntaner, on hi cabi-
en 2.000 persones», assenyala. La 
primera funció es va celebrar el 21 
de desembre amb una bona aflu-
ència d’espectadors. «Els terrats 
de les cases pròximes es van om-
plir de badocs que van veure gra-
tis com un mexicà entrava a la pis-
ta amb una gran bandera espanyo-
la, seguit d’un soldat nord-americà 
amb les del seu país. Després van 
aparèixer els caps de tribus índi-
es i Buffalo Bill, que va ser saludat 
amb crits salvatges», descriu l’au-
tor. L’actuació més aplaudida va 
ser quan Cody i Annie Oakley de-
mostraven la seva habilitat amb 
el rifle fent esclatar boles de vidre. 
«Buffalo Bill ho feia muntat a cavall i 
les esferes els les llançava un indi». 
L’entrada costava entre 1 i 5,10 pes-

C. S.
BARCELONA

Buffalo Bill,  
a Muntaner
La companyia del mític caçador de bisons va 
arribar amb gran expectació a la ciutat el 1889

setes, una fortuna per a l’època.
 L’estada de la companyia va co-
incidir amb una epidèmia de grip. 
Això va obligar a suspendre les fun-
cions del 2 al 6 de gener del 1890. 
Bech recorda que va córrer la notí-
cia que per culpa de l’epidèmia ha-
vien mort alguns indis, però l’únic 
difunt va ser el vell coronel Frank 
Richmond, el cap de pista, que va 
ser embalsamat i enviat als EUA. 
 També va córrer la brama que 
a Buffalo Bill li van haver de treu-
re un queixal i que el van tenir ex-
posat a l’Hospital de la Santa Creu, 
en l’actualitat de Sant Pau, fins que 
algú el va robar. D’això no  en parla 
el llibre de Bech, com tampoc dels 
rumors de nens segrestats pels in-
dis ni que el llegendari viatger es va 
allotjar al final de la Rambla a l’his-
tòric hotel Cuatro Naciones. 
 De les cinc setmanes que Buffalo 
Bill va passar a Barcelona se n’han 
escrit dos llibres: Aquell hivern..., de 
Jordi Marill, i Far West, un relat fic-
cionat de Jordi Solé. H

Els indis que 
l’acompanyaven 
van ser descrits 
com a «temibles» 
als barcelonins

La llegenda diu 
que li van treure 
un queixal i que  
es va exhibir fins 
que el van robar


