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Mor als 61 anys el dramaturg  
i professor Josep Lluís Sirera
El dramaturg i catedràtic emèrit de la Uni-
versitat de València Josep Lluís Sirera va 
morir ahir als 61 anys víctima d’una malal-
tia que tenia des de feia un mes. Llicenci-
at en història i doctor en filologia hispàni-
ca, va publicar i estrenar –sovint amb la 
col·laboració del seu germà, Rodolf Sire-

ra, també dramaturg– una dotzena de tex-
tos teatrals, com  La ciutat perduda, El 
brunzir de les abelles i El capvespre del trò-
pic. També va publicar una vintena d’as-
saigs i un centenar d’articles sobre teatre 
medieval i del segle XVI, i sobre teatre es-
panyol des del segle XIX fins a l’actualitat.CULTURA

Feres, acròbates  
i cavalls: dos segles 
de circ a Barcelona

Bech i Batlle, que treballa 
a la Circus Arts Foundation 
que Genís Matabosch ha ins-
tal·lat a Figueres, és un 
col·leccionista de circ aficio-
nat que va créixer amb els es-
pectacles del tàndem Amo-
rós-Silvestrini (a qui ja va de-
dicar un llibre) i que ha passat 
els últims vuit anys rastrejant 
arxius i col·leccions, llegint les 
cròniques de Jordi Elias, Se-
bastià Gasch, Joan Tomàs i Jo-
sep Vinyes, per resseguir fil per 
randa la història del circ des del se-
gle XVIII fins al 1979.  

La ciutat ha sigut testimoni de les millors atraccions 
del món, de Buffalo Bill a les grans famílies ambulants

“Ha llegado Mr. Domingo Zurra con 
algunas fieras que poseen las más 
sorprendentes habilidades”, anunci-
ava el diari catòlic conservador El 
Áncora el 23 d’agost del 1851. El tal 
Zurra arribava a Barcelona amb “un 
oso blanco, animal amfibio recién ve-
nido del mar Glacial”, i també “una 
vaca de África con seis piernas, la 
que hace las más estrañas habilida-
des, entre otras su amo repartirá al-
gunas monedas a los concurrentes y 
ella adivinará quién las tiene”. Els 
primers ensinistradors dels quals es 
té notícia que van passar per Barce-
lona daten del 1798 i mostraven, per 
un sou, tres camells, dos óssos, cinc 
mones i un mico. Les col·leccions 
d’animals van ser un dels primers 
atractius dels orígens del circ, expli-
ca Ramon Bech i Batlle a La història 
del circ a Barcelona, un dels llibres 
de Viena Edicions (tan rigorós com 
divulgatiu i generosament il·lustrat 
amb fotografies i cartells poc cone-
guts) que amplien la bibliografia so-
bre aspectes concrets de la història 
de la ciutat. En aquest cas, es trac-
ta d’una història poc investigada. 
L’autor es va inspirar en un petit vo-
lum de 77 pàgines d’Antoni R. Dal-
mau, El circo en la vida barcelone-
sa: crónica anecdótica de cien años 
circenses, que es remunta al 1947.  

BARCELONA
LAURA SERRA

La primera companyia de vola-
tins (ballarins de corda) que està 
documentada a la ciutat va ser la 
del francès Jacomo Ranaud el 25 
de juny del 1719 al Teatre de la 
Santa Creu, que era la principal 
font d’ingressos de l’hospital i te-
nia un privilegi reial per exercir 
un monopoli escènic. Malgrat 
que el decret es va aixecar el 1813 
i van aparèixer nous espais tea-
trals, de vida efímera, als anys 20 
els saltimbanquis continuaven 

actuant pel carrer fent jocs de mans, 
equilibris i putxinel·lis. Però també 
es feien actuacions en cases i boti-

gues, durant el segle XIX. Anuncis 
del Diario de Barcelona proposen 
anar a veure un nen de vuit anys sen-
se braços ni cames amb “habilitats 
dignes d’admirar-se” o una nena de 
10 anys que levita i aixeca pesos amb 
els cabells. “El circ era un gran cen-
tre comercial que va anar adquirint 
productes. Comença amb l’acrobà-
cia a cavall, agafa els ballarins de 
corda, els domadors, els malabaris-
tes del carrer, i crea un espectacle al 
voltant de la pista rodona”.  

 
Espais excepcionals 
El Circo Ecuestre Barcelonés  
i el Teatre Circ Olympia fan època 
Els dos teatres que van marcar 
l’època d’or del circ a la ciutat van 
ser el Circo Ecuestre Barcelonés de 
la plaça Catalunya (1879-1895) i el 
Teatre Circ Olympia de la ronda de 
Sant Pau (1924-1947). Aquest últim 
va ser un dels millors del món, amb 
una construcció extraordinària: 
“Tenia una cúpula octogonal de 35 
metres de diàmetre que era la sego-
na més gran del món després de la 
del Vaticà i des de la cúpula al ter-
ra hi havia 44 metres, cosa que per-
metia presentar atraccions mai vis-
tes, com un llançament amb para-
caigudes”, diu l’autor.  

Les companyies ambulants que 
van passar per Barcelona també 
marquen el nivell de la ciutat. El 
març del 1863 el funàmbul Blondin, 
que havia travessat les cascades del 
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01. Cartell (1929). 
CIRCUS ARTS FOUNDATION  
02. Ós ballant al 
carrer en el tombant 
de segle. ARXIU ADOLF MAS  

03. Gravat del 
domador Bidel a La 
Campana de Gràcia, 
1877. BIBLIOTECA DE CATALUNYA



33ara  DIMECRES, 9 DE DESEMBRE DEL 2015  
cultura

Un projecte d’habitatge 
social guanya el Turner
El col·lectiu de joves arquitectes Assemble 
s’ha emportat el premi d’art contemporani 
més prestigiós, el Turner, per Granby Four 
Streets. L’obra consisteix en la recuperació, 
amb materials reciclats i la col·laboració dels 
veïns, de deu cases ruïnoses a Liverpool que 
l’ajuntament de la ciutat volia enderrocar.

Un pla per acabar amb  
el tràfic d’antiguitats
Els ministres de Cultura de França, Alemanya 
i Itàlia han demanat a la Comissió Europea que 
presenti tan aviat com sigui possible un pla per 
evitar la importació il·legal de béns culturals.  
La mesura vol evitar que grups terroristes com 
l’Estat Islàmic es financin amb el tràfic d’an-
tiguitats dels jaciments que saquegen.

04. Saltimban-
quis al carrer 
Santa Anna 
(1901). JOSÉ CORRONS 

/ ARXIU GLÒRIA CORRONS 
05. Dalí davant 
una de les 
Elvers Sisters 
(1972). JOSEP 

POSTIUS / ARXIU BCN 

06. Elefants 
promocionant 
un espectacle 
de l’Olympia 
(1946). PÉREZ DE 

ROZAS / ARXIU BCN  
07. Cartell 
(1885). CIRCUS ARTS 

FOUNDATION

Niàgara, va actuar a la plaça de to-
ros. I el desembre del 1889 es va veu-
re l’espectacle de l’oest amb indis de 
Buffalo Bill: punteria, cavalls indo-
mables, tir de llaç, cacera de búfals... 
Fins i tot es va posar a la venda una 
entrada que incloïa el bitllet de tren 
des de Tarragona.  

Anys després (1922-1953), les du-
res postguerres mundials a França i 
Alemanya va dur a Barcelona els mi-
llors circs europeus, com els ale-
manys Krone, Gleich i Hagenbeck. O 
el circ francès Pallisse, que carrete-
java deu lleons, trenta óssos, sis ti-
gres i sis elefants. A més, els seus tra-
pezistes, els mexicans Codonas, van 
ser els primers a fer el triple salt mor-
tal, tot i que encara no l’havien acon-

seguit el 1922, quan van passar per 
aquí. Els grans circs causaven sensa-
ció, amb espectacles en tres pistes, 
rememoracions de moments histò-
rics, un veritable zoològic... La dicta-
dura de Franco feia una excepció al 
seu aïllament. Fins i tot el 1970 va ve-
nir el Circ de Moscou amb totes les 
seves estrelles. Bech i Batlle marca el 
final del circ clàssic el 1979, quan 
tanquen algunes grans companyies 
espanyoles ambulants.  

L’expansió per la ciutat 
Urbanisme i teatre es donen  
la mà al llarg dels segles  
El context social i l’evolució urba-
nística són indestriables de l’evolu-
ció del circ, que a Barcelona comen-

ça dins les muralles, on es munten 
circs provisionals. Per necessitat 
d’espai van sortir-ne i es van plantar 
a la plaça Catalunya, on s’instal·len 
circs, col·leccions d’animals i fires, 
fins que es van enderrocar el 1895. 
El Circo Ecuestre va perdre la lli-
cència, però gràcies a l’empresari 
del Tívoli, Ignasi Elias, es va poder 
transformar el teatre en circ per 10 
anys més. Als anys 20 es va fer la ur-
banització del passeig de Gràcia i 
van aparèixer els jardins, on es po-
dia passar el dia gaudint de teatre i 
circ per 2 rals. També es va edificar 
una plaça de toros de la Barcelone-
ta, que havia de servir de finança-
ment de la Casa de la Caritat. El 
1835, dos anys després d’inaugurar-

la, hi va haver una cursa de toros 
molt polèmica en què la gent va ti-
rar tota mena d’objectes queixant-
se que els toros eren mansos. La 
protesta va sortir al carrer i va des-
embocar en una crema de convents. 
Resultat: les autoritats van prohibir 
les curses de toros durant 15 anys, 
cosa que les companyies gimnàsti-
ques i eqüestres van aprofitar. Des-
prés els focus es van desviar cap al 
Paral·lel, amb alguns espais de ca-
ràcter provisional, com el Pavellón 
Soriano i el Circo Español Modelo.  

“El circ ha ocupat espais que cap 
altra art no ha ocupat”, diu l’autor, 
mirant una fotografia de lleons dins 
el Liceu o el Circo Ringland als peus 
de la Sagrada Família.e
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