
 
 

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC ELEFANT D’OR FA HISTÒRIA 
 

Tres trapezistes aconsegueixen el 
quàdruple salt mortal en un mateix 
espectacle per primera vegada a la 

història 
 

 

 

Girona, 4 de març de 2023. El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona ha 

aconseguit avui fer història acollint una fita única en el món. Per primera vegada a la història, 

tres trapezistes han realitzat el quàdruple salt mortal durant el mateix espectacle. Ha estat 

aquest matí, durant la primera funció blava prevista per aquest dissabte, i ha estat a gràcies a 

The Flying Caballero, una família mexicana amb una llarga història en l’art dels trapezis. Els tres 

acròbates que han aconseguit aquesta proesa han estat Ruben Caballero Jr (25 anys), Gunther 

Rafael Caballero (17 anys) i Anru Luis Caballero (15 anys). 



Ruben Caballero Jr, que és l’acròbata que realitza el quàdruple salt mortal amb regularitat en els 

diferents espectacles que ofereixen, ha estat el primer a assolir-lo. En segon lloc ho ha intentat 

Anru Luis Caballero, el cosí Ruben, que en fer-lo ja ha convertit The Flying Caballero en llegenda. 

Però no s’han conformat en batre un rècord i han fet el més difícil encara quan Gunther Rafael 

Caballero ha aconseguit completar el tercer quàdruple salt mortal del número.  

Més informació sobre The Flying Caballero (Trapezis volants, Mèxic)  

  

Des que el 1920 el trapezista Alfredo Codona realitzés de manera regular, diària i impecable el triple 

salt mortal en el llegendari circ Ringling Bros. and Barnum & Bailey, Mèxic s’ha convertit en la pàtria 

d’aquesta disciplina. Durant un segle, desenes de formacions de trapezistes mexicans han passejat el 

seu talent d’homes i dones voladors pel món. Entre les famílies que màximes fites han aconseguit en 

aquest art es troba la dels Caballero. Convidats al Festival de Circ de Montecarlo en les seves 

edicions de 1985 i de 1995, brillaren durant dotze temporades en el mític casino Circus Circus de Las 

Vegas i durant sis temporades en el circ Ringling. A Europa igualment varen actuar en el Festival de 

Circ de Verona (1992) i en el Circ Carré d’Amsterdam. Rubén Caballero Curiel fou el primer mexicà 

que va mostrar al seu país el quàdruple salt mortal: fou la nit del 20 de setembre de 1989 en el 

transcurs del primer festival Juvenil Circense Mexicano. 

 

El seu coneixement del sector i dels Estats Units d’Amèrica foren prou raons com per a estrenar, el 

2001, el seu propi circ: el Circo Hermanos Caballero, que avui compta amb dues unitats que visiten 

les principals capitals ianquis. Amb un llegat de sis generacions a les espatlles, els joves membres de 

la família, a l’empara dels més experimentats, s’esforcen a diari no només en les tasques pròpies de 

moure un gran circ sinó de mantenir viva l’excel·lència de l’art del trapezi volant en el si de la família. 

En aquest sentit, una de les darreres satisfaccions familiars ha estat la consecució, per part de Rubén 

Caballero Junior, del quàdruple salt mortal: una fita que pretén mostrar, per primera vegada a 

Europa, a Elefant d’Or. 
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