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� Jordi Juanet - Boni - va començar la seva carrera professional l’any 1982 conjuntament amb 

Ramon Muñoz, Caroli, formant el duo Boni & Caroli, amb el qual van realitzar 5 espectacles de 

teatre-circ, entre els que destaca "SIDE-CAR".  

� L'any 1992 , coincidint amb el seu 10è aniversari, treballen dins el Festival Olímpic de les Arts de 

Barcelona i a l'Expo de Sevilla, però no serà fins l'any següent que, dins la 1ª Marató a la Gran 

Muralla xinesa, aconsegueixen la medalla d'or en la competició artística. 

� El mes de novembre de l’any 2000, desprès de presentar els seus espectacles en nombrosos països 

d'Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica, es van dissoldre per seguir la seva trajectòria per separat.  

 

� Ja en solitari, Boni ha seguit la seva carrera professional presentant un número titulat "RECITAL"RECITAL"RECITAL"RECITAL" 

i, conjuntament amb la companyia "La Família Ramírez" han  representat, de l’any 2001 al 2003, 

l’espectacle "TRES MILLOR QUE DOS"TRES MILLOR QUE DOS"TRES MILLOR QUE DOS"TRES MILLOR QUE DOS", amb el qual van participar en nombrosos festivals 

d’Espanya i França, i van rebre el premi al millor espectacle de circ als festivals: “Feria de Teatro 

de Valladolid”, “Umore Azoka de Leioa” i “Coup de Chauffe a Cognac” França. 

 

� El mes de maig del 2002, dins del festival de circ "Trapezi" va presentar un número de cabaret, 

acompanyat per una pianista, titulat "Desconcert"."Desconcert"."Desconcert"."Desconcert".  

 

� Un cop acabada l’etapa amb “La Família Ramírez”, va participar en el 8è Circ d’hivern amb 

l’espectacle “La Plaça dels Prodigis”“La Plaça dels Prodigis”“La Plaça dels Prodigis”“La Plaça dels Prodigis”, a l’Ateneu Popular de 9barris, amb el qual van tenir un gran 

èxit de crítica i públic. 
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� A més de muntar aquests espectacles, també ha participat en molts projectes d’animació, be amb 

els seus números o preparant diferents accions puntuals, fen de presentador o de "showmam", 

dels que destaquen els Premis Max 2001, Port Aventura, Premis de comunicació 2001, Presentació 

temporada del TNC 2008/2009  

 

� L’any 2004 presenta el seu primer espectacle, de llarga durada, com a solista, titulat “IN SITU”“IN SITU”“IN SITU”“IN SITU”, 

estrenat el dia 17 de març a l’Ateneu Popular de 9barris, de Barcelona. El qual ha estat presentat 

en nombrosos festivals i programacions de Catalunya, Espanya i Europa, entre els que destaco: 

- Festival Trapezi de reus 

- Festivals Trapezi de Vilanova i la Geltrú 

- Fira de Teatre al carrar de Tàrrega 

- Feast 2008 – Manchester 

- 1er Salon Mondial du Cirque – Paris 

- Fira de Circ de La Bisbal 

- Festival de Teatre de El Ejido 

- ...i un llarg etc... 

� En l’actualitat, Boni, segueix presentant l’espectacle “IN SITU”, del qual ja ha fet més de 250 

representacions.  

� El 2006 comença la seva etapa de director artístic, dirigint el combinat de Circ nº 30 de l’Ateneu 

de 9 Barris. També ha dirigit l’espectacle “Benvinguts a Strómboli” de la companyia Solfasirc i 

diverses produccions combinades amb altres artistes. 

� El mes de març de 2009, presenta al Teatre Poliorama de Barcelona el seu espectacle “IN SITU”, 

dins de la programació familiar “VIU EL TEATRE”. 

� El mes de maig del 2009 presenta al Teatre Nacional de Catalunya l’obra “LA TROUPE, CIRC A “LA TROUPE, CIRC A “LA TROUPE, CIRC A “LA TROUPE, CIRC A 

TOT RITME”TOT RITME”TOT RITME”TOT RITME”, de la qual n’és el creador, director i presentador. 

� El 24 d’octubre de 2009 estrena l’espectacle “BACKSTAGE” al Teatre Ca l’Estruch de Sabadell. 

� El 24 de setembre de 2010 presenta un nou espectacle familiar titulat “A2BANDES”, al Caixa 

Fòrum de Barcelona. 

� Durant l’any 2010 assumeix la direcció artística, conjuntament amb l’Àlex Navarro, del Festival 

Internacional de Pallassos de Cornellà. 

 

 

 

 

 

 

 


