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Som minoria, però almenys ara 
el circ és cultura. 

Gabriela Fernández Izquierdo 
(Sant Joan Despí, 1987) és 
Gabi Lon, trapezista, cantant 
i flautista, generalment ho 
combina tot, circ i música,  
que això encara té més mèrit.  
I ho fa sobretot perquè això la 
fa sentir viva i plena. Instal·lada 
al Pla de l’Estany, la Gabi 
forma part actualment de 
dues companyies dedicades a 
diferents modalitats de trapezi, 
Flying Pikmis i Volem Volar!,  
i també del grup de rumba fusió 
El Cigarrito de Después.
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Gabriela 
Fernández

Gabriela, Gabi o Gabi Lon no para: la 
seva vida, com el trapezi, és moviment 
constant. Ara es mou sobretot entre els 
tres vèrtexs del triangle que formen el Pla 
de l’Estany, on viu i dona classes de teles 
aèries i trapezi al Wellness Place de Meli-
anta; Vic, on està instal·lada la companyia 
Flying Pikmis, dedicada al trapezi minivo-
lant, i Sabadell, seu de l’altra companyia 
de la qual forma part, Volem Volar!, que 
aposta pel trapezi gran volant.

Què va ser abans, el trapezi o la música?

Crec que abans de parlar jo ja cantava, 
però vaig començar a estudiar música 
als 5 anys, bàsicament flauta travessera i 
cant. A la família del meu pare sempre han 
cantat i han tocat instruments de vent.  
El meu pare i la meva mare són de Guadix 
i Cogollos de Guadix, dos pobles de la 
província de Granada, i van venir a viure 
aquí de petits, al Baix Llobregat, al barri 
de Sant Ildefons de Cornellà i a Sant Joan 

Despí, on jo vaig néixer. Concretament, 
vaig néixer a casa, com el meu germà, 
amb un part natural. Dels orígens andalu-
sos prové la meva relació amb el flamenc i 
la rumba: no n’he rebut cap formació, però 
cantant, cantant, he anat fent, amb tota la 
meva ignorància, però també amb tot el 
meu cor, això ho puc assegurar.

I quan arriba el trapezi a la teva vida?

Quan tenia 20 o 21 anys. Vaig començar a 
buscar algun art més que res com a  
teràpia, per sanar-me. En una època en 
què vivia a Quart (perquè jo vaig marxar 
de casa molt jove i he viscut a molts  
llocs, sobretot entre el Gironès i el Pla de 
l’Estany, perquè m’agrada estar a prop de 
l’estany) em vaig construir un trapezi en un 
arbre, jo sola, totalment autodidacta. Més  
tard, quan vivia en una casa ocupada a  
Banyoles, vaig començar a practicar amb  
les teles aèries amb la meva amiga la  
futura àgil de trapezi doble Raquel Moreno.

text: xavier castillón
fotos: martí artalejo
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No has rebut cap formació en les disciplines 
del circ?

Sí, primer al Centre de Formació Teatral  
El Galliner de Girona, amb en Lino i la Bibi, 
on vaig fer introducció al circ, trapezi, 
malabars, equilibrisme, etc., quan tenia 
uns 21 anys. I després vaig anar també al 
Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel 
de Barcelona, amb Antonia Ruiz. A partir 
d’aquí, tot aquest món ja va ser per a mi 
com una raó de viure que ja no podia 
deixar. Vaig veure que gràcies a això jo 
era millor persona, que tot a la meva vida 
anava millor.

Sempre en les altures?

He fet més coses relacionades amb el 
circ, però sobretot números aeris. De fet, 
jo estic titulada en Didàctica dels Aeris 
per l’Associació de Professionals del Circ 
de Catalunya. El 2016 vaig descobrir el 
trapezi minivolant i el trapezi gran volant: 
amb la companyia Silosenomecuelgo em 
vaig iniciar en el minivolant, amb Jordi 
Montmay; i amb Boris Ribas, del Circ Cric, 
en el gran volant. I el 2017 vaig anar a la 
Fàbrica de les Arts del Circ La Grainerie, 
de Tolosa.

Mentrestant apareix El Cigarrito de 
Después.

Amb El Cigarrito de Después vaig comen-
çar el 2014, amb el trapezi fix i cantant 
alhora, com ja havia començat a fer poc 
abans amb la companyia Telatramas, que 
en certa manera va ser el detonant de tot 
el que vindria després. Per a mi va ser 
tota una revelació perquè vaig veure que 
cantant i concentrant-me en la respiració 
em treia la por i podia fer altres coses. A 
partir d’aquí, vaig entrar a la companyia de 
trapezi Volem Volar!

Vas començar a una edat que es pot 
considerar relativament tardana en el món 
del trapezi, una disciplina en què molts 
artistes de circ s’inicien de petits. 
Com portes la por?

No la tinc dominada: la por va i ve segons 
el dia, però també m’enganxa. I no hi penso 
tant gràcies a la música, que és una cons-
tant a la meva vida. Amb Volem Volar! toco 
la flauta travessera sobre l’estructura de 10 
metres d’alçada i canto mentre em balancejo 
al trapezi. En tots els meus projectes com-
bino la música amb diferents modalitats de 
trapezi, i això realment no és gens habitual. 
Jo soc conscient que, en tècniques de circ, 
no soc una supercrac, però amb la música 
em sento més potent en el terreny escènic. 
La gràcia és que això ho he fet sola, perquè 
no conec ningú més que ho faci.

Sola, però en canvi sempre estàs ben 
acompanyada. A El Cigarrito, per exemple, 
heu arribat a ser nou components, que no és 
poca cosa per a un grup de rumba.

Sí, de fet sempre ho he fet tot en col·lectiu, 
des que vaig començar amb Telatramas, 
amb un espectacle que es deia Un banc a 
part. Jo sempre penso: si vols anar ràpid, 
ves sola, però si vols arribar lluny ho has 
de fer en col·lectiu, per aconseguir crear 
una espiral d’energia amb les persones.

La por no la tinc 
dominada, va i ve 
segons el dia, però 
també m’enganxa.  
I no hi penso tant 
gràcies a la música, 
que és una constant 
a la meva vida.
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El Cigarrito de Después és una banda 
amb un gran potencial: bones cançons i 
un espectacle diferent, amb una posada 
en escena molt treballada. Com està 
ara el grup?

Després de gravar una maqueta de cinc 
cançons (Se prende, 2016), el 2018 vam 
publicar el nostre primer disc, Fuego y 
ceniza, i havíem tocat força per tot arreu i 
en espais ben diferents, fins que va arribar 
la pandèmia. Fins i tot havíem arribat a 
tocar a Alemanya. L’any passat vam fer 
alguns concerts, com el que vam oferir 
a l’octubre a El Canal de Salt dins del 
festival Rumbesca, que també es va  
poder veure en streaming. Però la veritat 
és que no vam tenir gaire activitat i ara 
estem una mica en standby, preparant 
cançons noves i a l’expectativa, a veure 
si va millorant una mica la situació 
de la música en directe i del món de 
l’espectacle en general.

Dius que amb El Cigarrito de Después vau 
portar la rumba catalana a Alemanya, però 
em sembla que no és l’únic país que has 
visitat gràcies al trapezi i la música...

Sí, al llarg de tots aquests anys també he 
actuat amb diferents espectacles o he 
ofert tallers en diversos països europeus 
com ara França, Itàlia o Suïssa. Pel que  
fa a viatges, va ser especialment intens 
l’estiu del 2019: vaig estar a Basilea,  
Sicília, Berna, Zuric, Roma... I al mateix 
temps vaig tenir un parell d’actuacions 
aquí amb El Cigarrito de Después, a 
l’Era de Cal Cigarro per la festa major 
de Salt i, al setembre, a La Mirona, de 
manera que en tots dos casos vaig haver 
d’agafar avions per venir a tocar aquí i 
tornar després, per exemple, a Roma, on 
vam estar oferint un taller de trapezi al 
setembre, amb Volem Volar! Realment, 
sona molt antiecològic, però és el ritme 
que portàvem abans de la pandèmia.

Ja que en parles, com t’ha tractat la 
pandèmia?

Emocionalment parlant, m’ha fet més 
forta i m’ha confirmat del tot que el que 
vull fer a la vida és el que estic fent: ja 
ho sabia abans, però puc dir que ara ja 
no en tinc cap dubte. És cert que, al meu 
voltant, he vist molta gent que ha hagut 
de deixar el món de l’espectacle o, com 
a mínim, s’ho ha qüestionat, perquè ha 
deixat de tenir bolos i no pot guanyar-se 
la vida. A mi també me n’han cancel·lat 
molts, però no tinc fills ni grans despeses 
i això em permet anar fent i, a més, 
aquesta crisi m’ha ensenyat a gestionar 
la decepció: abans m’ho agafava fatal 
quan em suspenien una actuació. Ara ja 
no, simplement penso que ja en sortiran 
d’altres i que haig de seguir treballant. A 
més, estic acostumada a anar trampejant, 
ja no ve d’aquí. Tots aquests anys he 
pogut viure perquè he anat alternant i 
complementant diversos projectes de circ 
i de música.

Hi ha hagut alguna cancel·lació 
especialment traumàtica durant aquests 
últims mesos?

Amb Flying Pikmis anàvem a fer la gira 
de comiat de Txarango, El Gran Circ, i va 
ser terrible quan es va suspendre i es van 
anul·lar quaranta dates de cop. I tot això 
sense cap ajuda ni compensació de cap 
tipus i després d’haver estat buscant algú 
que em substituís durant un temps tant 
a El Cigarrito com a Volem Volar!, perquè 
teòricament havia de passar molts mesos 
voltant amb Txarango. Per sort, ara sem-
bla que la cosa s’està començant a animar 
una mica. Amb Flying Pikmis hem actuat a 
l’última edició de la Fira Trapezi de Reus i 
també van sortint actuacions amb Volem 
Volar! El 14 de juliol actuarem al Circ a la 
Plaça d’Olot.
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Amb el trapezi pots treballar molts aspectes 
de la personalitat com ara la confiança,  
la convivència i la cooperació, perquè 
depens molt dels altres i cal tenir molta 
energia grupal.
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Què vau presentar a la Fira Trapezi, amb 
Flying Pikmis?

Vam participar en el cabaret de la fira  
amb un fragment d’un nou espectacle  
que estem preparant, Endangered.  
És un muntatge de teatre aeri sobre el 
perill d’extinció en general, de moltes 
espècies, del planeta en general, però 
també, a un altre nivell, parla del risc 
que desapareguem els col·lectius que 
ens dediquem al trapezi. A Reus, només 
hi vam anar nosaltres quatre, però a 
l’espectacle també hi participarà un 
monologuista, Godai Garcia, que a l’obra 
fa el paper d’un explorador que ens troba 
com si nosaltres fóssim una tribu perduda.

La Fira Trapezi està considerada un mercat 
artístic estratègic per part de la Generali-
tat. També és tan estratègic o necessari per 
als artistes que us dediqueu al circ?

Realment, és un dels millors llocs per 
actuar dins del nostre circuit, perquè t’hi 
veuen molts programadors i un públic 
nombrós. A més, aquest any Trapezi 
ha celebrat el 25è aniversari i ha estat 
una edició molt emotiva, també perquè 
veníem d’un any molt estrany, ple de 
cancel·lacions, i tothom tenia moltes 
ganes de participar-hi: els espectadors 
necessitaven veure circ i nosaltres ens 
moríem de ganes d’actuar en un escenari, 
davant de molta gent a pesar de les 
restriccions, perquè estaven totes les 
entrades exhaurides. La primera nit que 
hi vam actuar gairebé ploro d’emoció i no 
vaig ser l’única. El sentiment general és 
que havíem de continuar lluitant, remar i 
remar, i no rendir-nos.

Com veus el món del circ a Catalunya? 
Sembla que en els últims anys hi ha hagut 
molta renovació i una gran millora de la 
qualitat, en general.

Si, és veritat, però el del circ també 
és un món molt elitista i tancat. Costa 
molt entrar en el circuit, que encara és 
relativament petit. De sobte, veus que  
a una determinada companyia la 
comencen a contractar a tot arreu sense 
saber gaire bé per què, en comptes de 
repartir una mica la feina entre tots els 
que hi estem treballant.

Però al mateix temps no es pot negar que el 
circ s’ha revalorat i ha perdut aquell estig-
ma d’espectacle carrincló i desfasat, no?

És cert que ha millorat molt la visió que 
es té del circ en general, perquè hi ha 
gent jove que s’hi dedica, amb moltes 
ganes d’innovar. I fins i tot interessa el 
que estem fent en sector cultural, la qual 
cosa era impensable ara fa uns anys. Els 
artistes de circ som minoria dins del món 
de la cultura, però com a mínim ara se’ns 
considera cultura, un art més.

Què en penses, del circ tradicional, el de 
carpa i caravana? No t’atreu la seva vida 
itinerant?

He rebut alguna oferta per treballar en 
aquest tipus de circ, però la veritat és que 
és molt esclau i no m’hi veig gaire. De fet, 
quan treballem amb el trapezi gran volant 
ja vivim una mica de la mateixa manera: 
fem una vida nòmada i anem pel món 
amb dues furgonetes i un remolc, i quan 
arribem a un lloc triguem un dia i mig per 
muntar la gran estructura del trapezi. 
Volem Volar! som l’única companyia de 
Catalunya que fa gran volant, i a tot l’Estat 
espanyol tampoc no hi trobaràs una 
estructura com la nostra.



Caldria fer alguna 
cosa perquè els 
artistes tinguéssim 
més seguretat 
econòmica i 
poguéssim sortir 
de la precarietat, 
en la línia de la 
intermitència de 
l’espectacle que 
tenen els francesos.
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Acostumats al més difícil encara, quins 
reptes us plantegeu Volem Volar! com a 
companyia?

Volem ser una alternativa real per actuar 
a les festes majors, on sempre s’acaben 
programant concerts. Amb el nostre 
espectacle del trapezi volant, titulat Skäl!, 
que pots muntar en una gran esplanada 
com podria ser un camp de futbol, pots tenir 
un públic multitudinari i alhora mantenir 
les distàncies socials per evitar contagis. 
Però els ajuntaments i les institucions en 
general no estan acostumats a aquest tipus 
d’espectacles de gran format i són poc 
receptius, sense tenir en compte que estem 
parlant d’un espectacle molt tradicional 
dins del món del circ que caldria preservar 
i difondre. Crec que el dia del circ (i 
també el de la dansa, que també està tan 
oblidada com el circ) s’hauria de celebrar 
a totes les localitats del país i, si pogués 
demanar un desig, jo ocuparia tots els 
camps de futbol i places de toros i els 
ompliria de circ i de música. Però, sent 
realistes, la veritat és que en aquest país 
hi ha molt poca cultura de circ. S’hauria 
de programar molt més circ i educar més la 
població per accedir a la cultura en general.
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Què demanaries als polítics per millorar la 
situació del sector?

Hi ha moltes coses pendents. Primer 
de tot, caldria fer alguna cosa perquè 
els artistes tinguéssim més seguretat 
econòmica i poguéssim sortir de la 
precarietat en què ens trobem ara, en la 
línia de la intermitència de l’espectacle 
que tenen els francesos, que permet 
als artistes treballar amb una certa 
estabilitat encara que no tinguin bolos 
en perspectiva. Nosaltres, en canvi, 
podem estar aquí assajant i picant pedra 
cada dia sense rebre res a canvi. De 
fet, la Generalitat ja està fent un cens 
dels artistes del país i l’Associació de 
Professionals del Circ de Catalunya 
també està treballant per intentar resoldre 
aquesta situació. Però de moment 
aquesta és la situació: durant tota la 
pandèmia jo he rebut dos ajuts de 750 
euros i, en canvi, tinc amics artistes 
alemanys que en el mateix període han 
rebut dos o tres ajuts de 5.000 euros.

Què en penses, dels festivals, com ara 
l’Elefant d’Or de Girona, que aposten 
sobretot pels artistes forans?

Sap greu, perquè a la mateixa ciutat o a 
les comarques gironines en general hi ha 
artistes de circ molt bons que podrien 
actuar al festival i és molt injust que no 
puguin fer-ho. Però no passa només amb 
el circ: aquí també s’han fet festivals d’art 
urbà en què s’han convidat grafiters de 
fora sense tenir en compte els d’aquí. En 
general, aquí es valora i es paga més el 
talent de fora que el de casa.

Amb el festival de Girona i el museu 
Circusland de Besalú podria semblar que 
el circ té aquí un protagonisme inèdit.

Però els gironins en sabem poc, de tot 
això. Ens han deixat totalment al marge 
d’aquestes iniciatives. 
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Per tant, quina és la situació real del circ 
gironí?

Aquí ja fa temps que s’està intentant 
crear una associació d’artistes de circ 
per fer una mica de xarxa entre nosaltres 
i intentar aconseguir, per exemple, un 
espai per entrenar, com tenen en altres 
ciutats europees. En canvi, aquí hem 
de marxar fora per tot: per entrenar, per 
actuar, per trobar-nos amb altres artistes, 
i la qüestió és que aquí hi ha molts 
més artistes de circ dels que nosaltres 
mateixos pensàvem que hi havia, gent que 
havíem trobat fora d’aquí però que ni tan 
sols sabíem que eren gironins, com vam 
descobrir quan ens vam trobar ara fa un 
parell d’anys per començar a parlar de la 
nova associació.

Com a professora de trapezi, quins valors 
intentes transmetre als teus alumnes, 
a part de les habilitats de caire més físic 
o artístic?

Crec que amb el trapezi pots treballar 
molts aspectes de la personalitat com ara 
la confiança, la convivència i la coopera-
ció, perquè depens molt dels altres i cal 
tenir molta energia grupal. Després tot 
això es pot aplicar també al teu dia a dia. 
Als meus alumnes els intento transmetre 
valors com la confiança en l’altre i en un 
mateix, perquè persegueixin els seus 
somnis i no es rendeixin i, si cauen, es 
tornin a aixecar. I vull que perseverin, que 
intentin fer les coses tantes vegades com 
calgui. No es tracta de ser el més ràpid, 
sinó de no defallir mai i creure en el nostre 
potencial encara que no aconseguim els 
nostres propòsits a la primera.

Tens algun record d’infància relacionat 
amb el món del circ?

Sí, en tinc un de molt maco. Jo estudiava 
a l’Escola de Música de Cornellà de 
Llobregat i, quan tenia 6 o 7 anys, em van 
cridar del Festival de Pallassos que fan 
en aquesta localitat per anar a cantar a 
la carpa del Circ Raluy. I allà vam cantar 
l’himne del festival: «Per capgirar-ho tot 
fa falta tenir nassos, cridem i fem un bot, 
que arriben els pallassos». Allà hi vaig 
conèixer Tortell Poltrona i un arlequí que 
no recordo ni com es deia però que em 
van agafar de la mà i em van ensenyar 
les bambolines del circ, en una època en 
què encara hi havia animals. De Tortell 
Poltrona, en Jaume, al qual vaig arribar 
a conèixer més anys després, se’m va 
quedar gravat el seu número de puces, i a 
mi em va agradar tant tot allò que jo volia 
ser pallassa, com aquells senyors que 
m’havien donat la mà per entrar en aquell 
món gairebé oníric. Aquella experiència 
em va marcar moltíssim, tant que, de fet, 
encara no he abandonat la idea d’arribar a 
ser pallassa algun dia, però crec que per 
ser-ho abans has d’haver viscut molt. De 
moment, prefereixo aprofitar el meu cos 
per continuar treballant com a trapezista.

Fins quan? Perquè suposo que aquest és 
un ofici molt dur, que requereix una gran 
energia.

De moment no em plantejo cap edat per 
plegar d’aquest ofici i, de fet, conec algu-
na trapezista que continua en actiu amb 
prop de 60 anys, com la Jane. Toco fusta 
per poder seguir el seu exemple, però 
m’adaptaré al que vingui i, si em toca viure 
d’una altra cosa, ho faré. ∫∂
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