
 

Els Giang Brothers, acròbates del Gran Circ de 

Nadal sobre Gel de Girona, aconsegueixen un 

nou rècord Guinness Mundial  

La parella d’artistes ha pujat 100 esglaons de la Catedral de Girona en 

només 53,6 segons 

Actuaran juntament amb 36 artistes més al Gran Circ de Nadal de Girona 

que estrena dissabte i que ha adaptat l’aforament al 70% per complir 

amb les restriccions sanitàries 

....................... 

FOTOS GUINNESS WORLD RECORDS [AQUÍ] 

SALA DE PREMSA (fotografies, dossier de premsa del Circ de Nadal...)[AQUÍ] 

VÍDEOS DE DIVERSOS NÚMEROS DE L’ESPECTACLE [AQUÍ] 

....................... 

Dijous, 23 de desembre de 2021. – Els germans Nghiep i Co Giang, la parella artística dels 

Giang Brothers, ha aconseguit aquest migdia un nou rècord Guinness Mundial: pujar 100 

esglaons de la Catedral de Girona en només 53,6 segons. El repte consistia a pujar el màxim de 

graons possible en un minut mentre fan equilibri de cap a cap (el portor sosté amb el cap el 

seu company en posició invertida mentre puja escales). La postura requereix una especial força 

física a cames i coll i un sentit de l’equilibri poc habitual fins i tot entre els grans noms de la 

primera divisió del circ mundial. 

Els dos acròbates van ser els primers a aconseguir pujar les escales de la Catedral de Girona en 

aquesta posició l’any 2016, coincidint amb el Gran Circ de Nadal que se celebrava per tercer 

any consecutiu a la ciutat. En aquella ocasió van recórrer 90 esglaons en 52 segons.  
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L’any 2018 els acròbates peruans del Duo Vitalys van superar aquest rècord aconseguint pujar 

97 esglaons de la Catedral de Girona en 53 segons. La parella artística formada per Pablo 

Nonato i Joel Yaicete formaven part, en aquella ocasió, del Circ Charlie Rivel que es va veure 

aquell any per Fires de Girona.  

L’acte, inscrit a l’agenda de proves del World Guinness Record de 2021, ha despertat gran 

expectació i, entre els nombrosos assistents, ha comptat amb la presència de Marta Madrenas 

i Mir, alcaldessa de Girona, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i d’altres 

personalitats del món de la política i cultura gironines. Els cronometristes oficials han estat 

Cristina Blázquez i  Sergi Pujol del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona mentre que han 

oficiat de testimonis Vicenç Estanyol, advocat del Gabinet jurídic del mateix Ajuntament, i Joan 

Jou, intendent de la Policia municipal. Prèviament, l’enginyer Jordi Fabrellas havia certificat 

que els esglaons mesuraven un mínim de 15 centímetres d’alçada, condició requerida per 

l’organització dels Guinness. 

 

Qui són els Giang Brothers? 

Els Giang Brothers –Nghiep (32 anys) i Co Giang (37 anys)– són dels artistes de circ de major 

renom de Vietnam. Formats des de molt joves en l’acrobàcia esportiva molt aviat sentiren la 

crida del circ i s’allistaren a la companyia del Circ de Ho Chi Minh, la seva ciutat natal. Des que 

Genís Matabosch, director del Gran Circ de Nadal de Girona, descobrí aquesta parella 

d’artistes l’agost de 2010 en el Festival de Hanoi, la carrera d’aquests artistes ha estat una 

successió d’èxits en grans festivals i circs d’arreu del món: Primer Premi en els Festivals de Circ 

de Hanoi (2010) i de La Habana (2011), Premi de Plata en els Festivals de Latina (Itàlia, 2011), 

Wuqiao (Xina, 2011), Izhevsk (Rússia, 2012). El seu número s’ha passejat per pistes de circ de 

prestigi com les de Circus Krone (Munic, Alemanya, 2011), Weltweihnachtscircus (Circ de Nadal 

de Stuttgart, Alemanya, 2012/13), Univer Soul Circus (Estats Units, 2013), Circus Carré 

(Amsterdam, Holanda, 2013/14), Circus Conelli (Zurich, Suïssa, 2015/16), Festival Internacional 

de Circ de Montecarlo o Cirque du Soleil. 

El Gran Circ de Nadal de Girona sobre Gel 3 

Circus Arts Foundation produeix aquest Nadal, i des de 2014, un espectacle totalment nou 

dissenyat en exclusiva per Girona: el Gran Circ de Nadal, enguany sobre gel. Amb l’objectiu de 

congregar el major espectacle de circ sobre gel mai ofert en la història, on 38 artistes de 7 

països estaran acompanyats per la música en directe dels integrants de la Paris Circus 

Orchestra, la pista del Pavelló de Fontajau s’ha convertit en una gran pista de gel de gairebé 

900 m2. 

Davant les noves restriccions anunciades pel Govern de la Generalitat, que es començaran a 

aplicar aquest divendres, l’esdeveniment ha adaptat el seu aforament al 70%. Amb els canvis 

d’aforament, diverses funcions estan a punt d’esgotar les entrades. És el cas de les funcions 

dels dies 25 i 26, i també la del dia 27 a les 16.30h. Amb tot, el Circ de Nadal de Girona sobre 

Gel ja ha venut més de 12.000 entrades.  



L’esdeveniment adoptarà totes les mesures per garantir la seguretat del públic: es distribuirà 

gel hidroalcohòlic, es desinfectaran els seients abans i després de cada funció i s’eliminarà 

l’entreacte i la cafeteria per evitar encreuaments de persones. També es garantirà 

l’obligatorietat de l’ús de la mascareta, es prohibirà menjar i beure, i es multiplicaran el 

nombre d’entrades i sortides. A més, el recinte esportiu compta amb una ventilació certificada.  

El nou xou del Gran Circ de Nadal de Girona suma tres ingredients: la màgia d’aquestes festes, 

l’encís del circ i la bellesa del patinatge sobre gel. Es tracta d’un espectacle de gairebé dues 

hores de durada, sense interrupció, on es podrà gaudir de fins a 20 atraccions circenses al 

damunt del gel: acrobàcies, mà a mà, cercle aeri, màstil, monocicles, malabars, comicitat, 

cintes aèries, corda vertical, etc.  

 

Passi de gràfics del Gran Circ de Nadal de Girona sobre Gel 3 

DEMÀ 24 de desembre a les 10.30 h  

Al Pavelló Municipal d’Esports de Girona-Fontajau 

Actuació d'una selecció de números de l'espectacle abans de la seva estrena. 

 
 

Per acreditacions, entrades o entrevistes pel Circ de Nadal...  

Contacteu amb la responsable de premsa al 671 70 84 76 o a través del correu 

ppairocortada@gmail.com 

 

SERVEI DE PREMSA · GRAN CIRC DE NADAL DE GIRONA 

Paula Pairó 

ppairocortada@gmail.com 

T. 671 708 476 
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