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Una pista de circ és el nucli sensible d’una
peculiar ordenació de cercles concèntrics
que la protegeixen com un espai sagrat

L’espai sagrat del ritual

L’
espectacle que avui
anomenem circ tra-
dicional o clàssic el
va crear Philip Ast-
ley a Londres el

1768. Inicialment eren exercicis
eqüestres i acrobàtics exhibits a
l’aire lliure en un espai escènic si-
milar als borns dels tornejos me-
dievals, però el 1779 ja es treba-
llava en una pista rodona de 13
metres de diàmetre. Al circ clàs-
sic hi predominen les formes ro-
dones. De la corona circular de ca-
mions i caravanes que envolta i
protegeix la carpa fins al volt de
pista que delimita el nucli essen-
cial de l’espectacle, tot, rodada,
grades i passadissos, està dispo-
sat en cercles concèntrics, potser
per custodiar el cercle màgic on
s’oficia l’antic ritual en què homes
i dones es transformen en semi-
déus davant dels seus congène-
res. El cercle és la figura que dis-
tribueix millor l’energia: ho han
sabut sempre arquitectes, ronda-
llaires, marmanyeres i gairebé
totes les cultures i religions. Se-
gons Leonardo, el cercle és la gè-
nesi de les proporcions humanes,
a imatge i semblança dels plane-
tes (“així com és a dalt és a baix”,
ja havia dit Llull teoritzant sobre
els microcosmos).

Coherentment, la pista de circ
és l’espai escènic on les energies
flueixen de manera més directa i
més intensa. Sortir a una pista de
circ (encara que la graderia esti-
gui buida i a les fosques) és rebre
al plexe solar una descàrrega
energètica a la qual només pots
respondre amb una descàrrega
energètica superior si no vols
caure estassat a terra. Ho he ex-
perimentat fent de Mesié Loyal en
circs ben diversos: és un flux

“Davant dels cent centaures que fan faixa a la pista daurada d’emoció” (Salvat-Papasseit) ■ ARXIU

d’energia molt més gran que la
que he pogut percebre mai en es-
cenaris a la italiana. La circulari-
tat propicia la comunicació com
cap altre espai escènic. Des de
qualsevol punt de la grada, l’es-
pectador té constantment tota la
pista dintre del camp visual, i la
comunicació entre artistes i es-
pectadors és, doncs, perfecta. I no
tan sols això: l’espectador està
també en comunicació amb la
resta d’espectadors. No és l’ésser
anònim isolat en la foscor d’una

platea, sinó que forma part de l’es-
pectacle, n’és un element subs-
tancial constantment abocat a in-
tercanviar emocions, tant amb
els artistes que té al davant com
amb la mola d’espectadors en què
està submergit. Grada i pista har-
monitzen i multipliquen les ener-
gies d’una marea prodigiosa.

Sebastià Gasch va escriure el
1954: “El circ és rodó. El podem fer
girar com una escultura. Per tant,
ha d’oferir-nos atraccions esfèri-
ques i sense cap falsedat. El circ és

l’imperi de la veritat”. I el pintor
Fernand Léger, fascinat pel circ, va
manifestar: “La pista és la llibertat,
perquè no té principi ni final.” En
definitiva, res que no sabessin al-
guns creadors de teatre medieval
i, molts segles abans, Policlet quan
va projectar el teatre d’Epidaure.
Ho recorda molt oportunament
Henry Rey-Flaud al seu assaig Le
cercle magique: “El cercle respon
a una tendència natural i fona-
mental de l’ésser viu”.

Ens cal recuperar
la pista de circ,
però convé
saber-ne els
secrets bàsics

Màgia i engany de la pista
@ La precarietat en què s’ha
mogut el nostre circ en els últims
trenta anys ha fet que, llevat del
Cric, el Raluy i el fugaç Grottesco
de Monti & Cia. (2004), les nos-
tres companyies hagin hagut
d’actuar sempre en escenaris i
normalment a l’aire lliure. Res a
dir: abans de Philip Astley les di-
ferents arts que componen el circ
s’havien passat segles per carrers
i places, i avui dia hi ha qui es-
merça capital i esforços per
donar suport i teoritzar sobre les
diverses modalitats de l’especta-
cle de carrer. No cal patir: el circ
de carrer té el futur assegurat.
Però, constatat això, convindria
recordar a públic, artistes i ges-

tors culturals que hi ha determi-
nats espectacles de circ que de-
manen una concentració, una in-
timitat i una comunió amb el pú-
blic que només pot oferir la pista
circular. És cert que quasi tots els
espectacles de circ es poden fer
en un escenari frontal i a l’aire
lliure, però no és menys cert que
esdevenen un altre espectacle,
un altre feeling.

Ens cal recuperar la pista de
circ. Però convé valorar que en
aquest espai les energies de públic
i artistes són més poderoses i cir-
culen de manera diferent que en
una actuació frontal. I que la pista
requereix una codificació diferent
pel que fa a moviments, intenci-

ons, gestualitat i tempos. Molts
dels nostres artistes m’han co-
mentat sovint el desconcert i el
descontrol que han experimentat
el primer cop que han hagut de
treballar en pista. El Klowns de
Monti & Cia., que tan bé havia
funcionat a la platea del Lliure de
Gràcia, va punxar estrepitosa-
ment la primera vegada que es va
posar en pista al Festival Ple de
Riure de 1998. El genial pallasso
italià David Larible sempre diu
que el pallasso de pista ha de
saber fer riure també amb el cul,
perquè sempre té mitja grada de
cara i mitja grada a l’esquena. La
pista vol una actuació esfèrica.
Això també és dramatúrgia.Només la pista circular pot oferir intimitat i comunió amb el públic ■ E. RIVA
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