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El manetes del circ
El malabarista i acròbata Jordi Gaspar, de només 34 anys, és el 

flamant nou director del festival Trapezi fins al 2014. Tossut com 
una mula i pencaire com una abella obrera, la setzena edició l’ha 

preparada amb poc més de tres mesos, un temps rècord.
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“El nou director del festival Trapezi de l’any 2012 va ben 
arreglat... el planyo perquè amb el poc temps de preparació que 
tindrà serà una missió quasi impossible. Pobre a qui li toqui”. En 
Jordi Gaspar repetia aquestes paraules durant la tensa espera per 
conèixer el desenllaç del thriller que ha envoltat el festival i sen-
se tenir tampoc ni remota idea que, finalment i paradoxalment, 
seria ell l’elegit. O millor dit, com diria ell mateix, el pobre elegit. 

Nascut a Caldes de Montbui en una mítica data de reminis-
cències revolucionàries, un 14 de juliol, però de 1977, amb els 
primers acnes va començar a aficionar-se als malabars amb unes 
pilotes que sempre portava a la motxilla de l’institut. “És tossut 
com una mula i s’ha sacrificat molt pel circ; quan posa la banya 
no hi ha qui l’aturi”, explica el seu germà Josep. I en efecte, de 
ben jove va posar la directa i la seva progressió ha 
estat imparable. Alumne, amb només 17 
anys, del pallasso Jango Edwards i mo-
nociclista durant les cercaviles del grup 
Vatua l’Olla, va començar a anar a con-
vencions de malabaristes a Arbeca, 
Torí i Grenoble, i a estudiar a les es-
coles Le Lido, a Tolosa; i Teathre-
Circule, a Ginebra. Actualment, 
i després de passar també 
per La Makabra, El Circo de 
la Sombra i la direcció del 
festival Trapezi de Vilanova, 
domina quatre disciplines 
de circ: roda alemanya, mala-
bars, banquina i bàscula.       

L’ofici de lampista que va 
aprendre d’adolescent li ha 
permès innovar en el circ. 
Va construir una girafa de 
dos metres amb unes rodes 
de trial i cadenes de moto, 
i després de preguntar i 
repreguntar per botigues 
d’electrònica va enginyar una 
de les primeres maces de llum per 
fer malabars. Però a aquest talent 
se li ha d’afegir una imaginació 
desbordant a casa. Enamorat dels 
alvocats, se’l coneix com “l’aprofi-
taneveres”, pels seus mètodes de fer 
arrossos. I encara més difícil, com dirien a 
la pista: dins de la mateixa furgoneta Fiat 
Maxi Ducato amb què viatjava fa uns anys 

a Trapezi, va reciclar un llum de l’Ikea i el va convertir –taxan, 
taxan– en una pica! 

“És molt manetes i, a mi, em va ajudar a fer tota la instal-
lació de l’aigua calenta de casa”, comenta Joan Ramon Graell, 
actual president de l’Associació de Professionals de Circ de 
Catalunya (APCC) i company d’estudis d’en Jordi Gaspar a la 
primera promoció de l’Escola de Circ Rogelio Rivel. “Érem els 
primers a entrar a l’escola i no en sortíem fins que no ens feien 
fora, cap a les 10 o les 11 de la nit”, recorda Graell. “És un be-
lluguet i una persona amb qui sempre es pot comptar. Es troba 
molt a gust quan està en grup”, destaca l’artista Xavi Arcos, de 
Pessic de Circ. 

Tretze sempre són tretze per a en Jordi i la seva obstinació 
l’ha portat a camins difícils de preveure. Quan estudiava EGB, 

fa anys llum, veia morta de fàstic al gimnàs del poble una 
roda alemanya que alguna vegada ha fet servir l’eurodi-

putat Raül Romeva i que l’Ajuntament de Taunusstein, a 
Alemanya, va regalar a Caldes. En Jordi no ha parat fins a 

aconseguir-la.     
“Sempre li agrada anar al fons de les coses que fa i 

comprendre-les bé”, comenta l’artista Laia Orriols, que 
recorda com en Jordi va estudiar la roda alemanya 

veient vídeos i que 
aquest aprenentatge 
“a l’aventura” li va cos-
tar trencar-se algun dit 

del peu quan provava de 
fer els exercicis de manera 

autodidacta. Les lesions, jus-
tament, han estat la seva creu. 
A punt de deixar el circ per 
culpa d’un herpes a l’ull, que 

va requerir un trasplantament 
de còrnia, també s’ha trencat una 

vèrtebra i s’ha fet lesions importants 
al turmell i al menisc, aquesta última 
durant un dels assajos de l’espectacle 
Llits, al TNC. 

Fa uns anys se’l veia ajudant els 
alumnes de l’escola Rogelio Rivel a 

moure els matalassos amunt i avall pel 
centre de Reus i donant suport tècnic. Ara se’l veurà 
a la seu del CAER. Gaspar ha passat de mosso de pis-
ta del festival a ser-ne el director, seguint el mateix 
procés de Josep Guardiola, que de seure a la gespa 
per recollir pilotes al Camp Nou ara seu en un lloc 
una mica més distingit: la banqueta d’entrenador.
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