
Els 250 anys
del circ

El genet anglès Philip Astley està considerat
com el pare del circ modern en haver presentat

l’any 1768 el seu primer i triomfal espectacle públic
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L
a campaneta de la porta va anunciar
l’entrada de clientela a l’establiment.
De la rebotiga se sentia la veu del far-
macèutic acostant-se tot rondinant.
Un cop va treure el cap darrere el tau-

lell, la dona que havia entrat li va preguntar: «I
doncs, no surten aquestes fórmules senyor
Ferran?» «Oh, encara no, però ja sortirà, ja.
D’això que estic preparant se’n parlarà. Ja ho
crec que sí... però vaja, cal paciència... en fi...
amb què el puc servir?»

Demetri Ferran Xirau va néixer a Figueres
el  i va seguir els passos professionals del
seu progenitor, el farmacèutic Antoni Ferran

Mensa, que regentava un establiment al
número  de la plaça de l’Oli. Així, el

, després d’haver completat el
batxillerat a l’institut de la seva lo-

calitat, Demetri va marxar a estu-
diar a Barcelona. A la capital cata-
lana, aquest jove figuerenc es va
matricular a la Facultat de Cièn-
cies, on, durant un curs, va fer les
assignatures comunes. Posterior-

ment va passar a la Facultat de Far-
màcia. Finalment, el juny de ,

quan tenia vint-i-un anys, va obtenir
el títol de farmacèutic. Segons consta al

seu expedient acadèmic -comentat per
l’historiador Lluís Guerrero a un article pu-
blicat a la revista «Gimbernat» el - abans
de tornar a terres empordaneses, Demetri Fer-
ran va fer pràctiques a un despatx de farmà-
cia, que actualment encara existeix, situat a la
cantonada dels carrers Gignàs i Ataülf, molt a
prop del carrer Avinyó. Després de la seva eta-
pa barcelonina, es va traslladar a Sant Feliu de
Guíxols on va obrir la seva pròpia farmàcia. A
més, allà es va implicar en política ja que, du-
rant la Revolució Democràtica de , va for-
mar part de la Junta Revolucionària Local, sota
les ordres del republicà Pere Caimó. 

Segons s’extreu de la publicitat localitzada
a la premsa empordanesa, el mateix any que
havia començat el Sexenni, Demetri Ferran
hauria iniciat la comercialització d’un pro-
ducte anomenat «Elixir Depurativo Vegetal
Ferran». Als anuncis s’explicava que era molt
eficaç per combatre les malalties que «dima-
nan de la impureza de la sangre», especial-
ment els herpes i les llagues. Al mateix també
s’assegurava la seva utilitat per evitar els atacs
de feridura. El  l’Elixir va ser distingit amb
la Medalla de Mèrit de l’Exposició Regional
organitzada a Vilanova i la Geltrú.

El producte es va seguir venent com a mí-
nim fins al , quan la premsa d’Olot con-
tinuava publicant-ne grans anuncis. No hem
pogut esbrinar si en aquells moments Deme-
tri Ferran Xirau continuava en vida perquè la
seva pista es perd al voltant del , quan el
seu nom apareix a la llista dels màxims con-
tribuents de Sant Feliu de Guíxols.◗

TEXT XAVIER CARMANIU
MAINADÉ*

Demetri
Ferran Xirau
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l circ, com a sinònim de la pràctica i la presentació de les més inver-
semblants atraccions, hom pot catalogar-lo com a inherent a la con-
dició humana, i la seva antiguitat ,doncs, es podria remuntar a les més
llunyanes civilitzacions. Especialment en serien les èpoques grega i
a continuació la romana, les que de manera estable, sedentària i adre-

çada a tots els públics n’oferirien espectacles de tota mena. A l’Edat Mitjana ve-
iem com a les places públiques i també en reunions privades de l’ambient de
palau, els joglars i altres artistes serien cridats i admirats; i ja caminant en el temps
ens hi traslladen fins a uns  anys enrere, quan durant l’any  i a Angla-
terra, el conegut genet Philip Astley oferiria un
primer espectacle a llom de dos cavalls, per
a dos anys després consolidar l’esdeveni-
ment tot aixecant una pista a l’aire lliure i amb
tribunes de forma estable, i arribar a l’any
, que és quan dit recinte es tanca a l’es-
til de les modernes carpes, sota la denomi-
nació d’«Astley’s Royal Amphitheatre».

Sobre la marxa, aquest precursor hi aniria
afegint altres atraccions com ara malabaris-
tes, acròbates, i tot seguit pallassos, essent
Sanders i Fortinelli els primers en aquesta im-
prescindible branca circenca i convertint-se
consegüentment en ben populars. L’any
, Astley aixeca a París el «Faobourg du
Temple», el qual delegaria al seu amic An-
tonio Franconi, per poder tornar-hi a casa
seva.

Aquest a grans trets podríem dir que es
convertiria en el bateig oficial del circ, i tot
iniciant una segona etapa i tal com ha
succeït en tants altres camps socials,
l’ambient d’aquesta faceta es trasllada-
ria a Amèrica, on a partir de l’any 
i a diversos estats del centre dels EUA
continuaria consolidant-s’hi, amb més
mitjans, protagonistes, i la màxima pu-
blicitat.

Durant molt de temps les majestuoses
carpes itinerants han estat punts del ma-
jor interès a les festes majors, i en el cas de
Girona concretament hi hauríem d’afegir
l’engrescador projecte en el qual s’està tre-
ballant aquests dies per engegar un magne
festival del circ que tingui continuïtat i con-
solidi les comarques gironines com a cen-
tre de tants esdeveniments.

En el col·leccionisme popular una de les
gran àrees és la de la música i l’espectacle, i
un dels seus vessants predilectes és el del circ,
amb tanta producció documental i gràfica
emesa al respecte, i un se-
guiment igualment per
part de les administra-
cions postals, que abas-
tament reconeixen els
aficionats. L’any  i
dins de la prestigiosa sè-
rie Europa, que tots els
països membres de Post-
Europ dediquen anual-
ment a un tema en comú,
la filatèlia espanyola n’e-
metria un facial de ,
euros commemoratiu. ◗
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