
t
res arbres fruiters (un lli-
moner, un taronger i un ci-
rerer) creixen al parc del Pla 
de Fornells, a la Trinitat No-

va, a la vora de la carpa del Circ Ro-
gelio Rivel, recordant tres artistes 
que sota el gran envelat havien fet 
els seus espectacles de clown, acro-
bàcia i salts aeris. «Elsa Moreno va 
ser alumna de Rogelio Rivel i a mi 
em va ensenyar acrobàcia. Joan Ar-
mengol va ser un dels fundadors de 
Comediants i aquí impartia classes 
de clown. I la Sol, una alumna xilena 
que feia aeris amb teles, li vam dedi-
car el taronger», explica el professor 
de circ Joan López, una de les perso-
nes vinculades a l’escola de circ de 
l’Ateneu de Nou Barris des que era 
només una idea pilot.
 «Igual que la majoria de coses 
que s’han fet al districte, també el 
circ va tenir els seus inicis als car-
rers de Nou Barris», apunta López. 
«Al començament érem totalment  
autodidactes. Amb tres jocs ma-
labars, un monocicle i unes 
xanques, vam muntar  
un petit grup d’ani-
mació. Érem tots de 
Nou Barris. Hi ha-
via, fins i tot, una 
parella que  
tenia un tra-
pezi. Tení-
em un petit 
grup de per- 
cussió que anava pel carrer anunci-
ant el nostre espectacle a l’Ateneu», 
recorda López.
 Des de Nou Barris, Joan López i 
multitud de veïns havien anat fins 
a la plaça de Sant Jaume a expres-
sar públicament les seves deman-
des per als seus barris. I una d’elles 
va ser la petició d’una carpa de circ. 
«Amb estructures de trapezi i mata-
lassos, un grup de pares i mares de 
Nou Barris ens en vam anar a la pla-
ça de Sant Jaume a demanar diners 
per poder comprar una carpa de se-
gona mà, i ho vam aconseguir. La 
carpa va arribar en un remolc des de 
França», explica.

Llavor de l’escola

Aquella va ser la llavor de l’escola 
de circ de Catalunya. «De diferents 
llocs d’Europa arribava gent del circ 
en caravanes i, com que a l’Ateneu 
teníem dutxes, compartíem tècni-
ques. Apreníem uns d’altres», relata 

Crear espectacles per a tots els públics és l’objectiu de la companyia Desastrosus Cirkus, 
que l’artista i professor de circ Joan López va posar en marxa el 1989. Uns senzills malabars 
van fer brotar el seu món circense, una disciplina que batega amb força Nou Barris

el professor, que des de bon comen-
çament fins avui ha viscut la seva 
dedicació professional com un rep-
te social. «A l’escola infantil i juvenil 
de circ de l’Ateneu, a més a més dels 
cursos oberts a tot el públic, d’en-
tre 6 anys fins als 17, també treba-
llem tècniques circenses –14, en-
tre elles acrobàcia, equilibri i teatre– 
amb grups de fracàs escolar, amb 
nois i noies de col·lectius en risc de 
marginació social, i discapacitats», 
detalla.
 Ell coneix bé la terra i l’asfalt de 
carrers i places del districte al qual va 
arribar, quan tenia dotze anys, amb 
els seus pares (originaris d’Albacete) 
i els seus sis germans –ell és el més 
gran–, quan al seu pare, treballa-
dor ferroviari, Renfe li va canviar el 
destí, de Girona a Barcelona. «Quan 
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Acròbates El circ que homenatja el mestre Rivel
sOtA LA CARPA DEL CiRC ROGELiO RiVEL, AmB EL sEU EXALUmNE JOEL, A QUi 
JOAN LÓPEZ VA iNstRUiR DEs DELs sEt ANYs  A L’EsCOLA  DE L’AtENEU.

vam arribar, l’any 70, això era la fi del 
món. La majoria de carrers no es-
taven asfaltat, i no hi havia clave-
gueram. Això sí, els blocs de pisos 
van començar a aixecar-se ràpida-
ment», explica. 
 «Recordo que volien cobrar les 
obres d’asfaltat i clavegueram als 
veïns i, quan vèiem les màquines ar-
ribar per asfaltar, ens plantàvem da-
vant perquè no poguessin comen-
çar fins que no retiressin l’impost als 
veïns. A Nou Barris, tot s’ha acon-
seguit per la lluita veïnal: semàfors, 
espais verds... Tenim fotos apoteò-
siques de les persecucions dels gri-
sos en aquests carrers», afegeix el 
veí, fundador i membre de Desas-
trosus Cirkus, la companyia que ac-
tuarà el 12 de juliol a la plaça del Re-
llotge de Santa Coloma de Grame-
net (12 h).

Una vida intensa

«El 77 vam destrossar la fàbrica d’as-
falt que l’ajuntament va construir 
on avui hi ha l’escola de circ i l’Ate-
neu. Encara es poden veure restes 
de quitrà dels bidons que hi havia, 

i per això l’associació que gesti-
ona ara l’Ate-

neu es diu 
El Bidó de 

Nou Barris. De la fàbrica en sorti-
en fumates negres que embrutaven 
la roba estesa als balcons. Quan en-
cara ningú parlava de contamina-
ció, al barri ja hi teníem pancartes en 
contra», rememora Joan López, més 
conegut a Nou Barris amb el nom 
de Juanillo. 
 Aquest veí reconeix haver viscut 
«intensament en aquest districte 
que s’ha anat aixecant des del ma-
teix carrer», afirma. «Encara me’n 
recordo, fa 35 anys, quan vam ins-
taurar la primera festa major a la 
Prosperitat. Teníem un encarregat 
de connectar els cables de la llum 
dels fanals als equips de so dels mú-
sics, a la plaça Verda, en què vam 
aconseguir que no es construís, 
també després de moltes reivindi-
cacions. Hi vam plantar els primers 
tres pins», recorda el fundador de 
Desastrosus Cirkus.
 Com molts dels seus companys 
d’escola –de l’oficial i d’aquella es-
cola que és el carrer– el Juanillo té 
històries per parar un tren com els 
que reparaven els treballadors de 
Renfe que, com el seu pare, un dia 
van ser destinats a aquest districte 
de Barcelona. H 

Acció ciutadana Equip i projecte sociocultural
JOAN LÓPEZ CONViU A DiARi AmB  ELs mEmBREs D’EL BiDÓ DE NOU BARRis, 
AssOCiACiÓ QUE GEstiONA L’AtENEU POPULAR DE NOU BARRis.

Lloc clau Teles i cintes per a la màgia circense
LA FAmÍLiA mARtÍN PÉREZ REGENtA DEs DE FA 42 ANYs EL imÁN, LA BOtiGA 
DE REtALLs i tEiXits DEL 155 DE ViA JÚLiA ON COmPRA JOAN LÓPEZ.

Triomfs «Aquí, al 78, vam fundar la festa major»
LA PLAÇA VERDA DE LA PROsPERitAt És UN DE tANts EQUiPAmENts i EsPAis 
REiViNDiCAts PER VEÏNs COm AQUEst ARtistA DE CiRC.

Argullós-Rio de Janeiro Vivendes de ferroviaris
ROsA VÍLLORA i EL sEU mARit VAN ARRiBAR A NOU BARRis AmB ELs sEt FiLLs, 
ENCAPÇALAts PEL JOAN, A LA FOtO, AmB LA sEVA mARE i LA PARELLA, LULU.

un VEí AnOMEnAT...  Joan López, cofundador del Circ Rogelio Rivel i creador de Desastrosus Cirkus

«A Nou Barris tot 
s’ha aconseguit 
amb la lluita veïnal»
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