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Le singe de So Dyeu. Circus Baobab. Habilitats: llit elàstic, corda, perxa flotant, xanques, trapezis volant i doble,
equilibri, contorsió, pont de mico i acrobàcies a terra. Direcció: Pierrot Bidon. Fòrum 2004, 7 de setembre.

Amb el títol un pèl diferent i una millora considerable en el nivell tècnic i en la concepció dels exercicis,
Le singe de So Dyeu és el mateix espectacle que va inaugurar la Fira Trapezi el 2001 i que el 2002 va
cloure la Festa del Circ Contemporani de Brescia (AVUI, 22/5/01 i 8/7/02). Com llavors, ara sedueix
sobretot el públic poc avesat al circ (un fet molt positiu), però, també com llavors, hi ha qui veu un cert
oportunisme en l'accentuat component ètnic de la posada en escena. Són ganes de buscar tres peus al
gat: aquesta proposta és del tot coherent amb l'ètica i la trajectòria eclèctica del fundador dels circs
Bidon (1975), Archaos (1984), da Madrugada (1996) o d'aquest Baobab (1998). Pierrot Bidon, que ha
aportat solucions escèniques innovadores a gent tan diversa com els U2, el Cirque Bouglione o Les
Tréteux du Coeur Volant, té alhora molt clar el rol dels orígens: quan va intervenir a la taula rodona El
circ actual a Europa (Trapezi 2001), va recordar que el circ és sempre una mixtura de cultures i que cal
que els espectacles connectin amb el substrat cultural del país on es produeixen. (Per cert: va ressaltar
la paradoxa que la cultura catalana, tan arrelada en la festa i la imatgeria populars, no reflecteixi
aquesta idiosincràsia en el seu circ.)

Centrat per un baobab fingit, l'espectacle arrenca suaument al so de balàfon, kora i percussió i va
agafant força amb 4 convincents cantants i ballarines acrobàtiques. Fruit d'una llegenda guineana, la
trama és simple: els homes roben els timbals dels micos, que es consolen percudint-se el pit. Ja vaig
opinar en les cròniques de Reus i Brescia que la dramatúrgia és irregular i els jocs circenses molt sovint
es dilueixen en el constant primer pla sonor i coreogràfic, però és que Bidon s'ha volgut limitar a
organitzar escènicament la vigoria primigènia d'aquests acròbates guineans i vehicular-la amb el ritme i
l'harmonia cinètica que porten a les venes. De cop i volta la narració s'acaba sense ni que el públic se
n'adoni i s'engega una llarguíssima parada final en què els (i les) acròbates es llueixen a fons mentre la
percussió va conduint el clima cap a nivells hipnòtics, gairebé de trànsit. Mirat a través d'un prisma
reductivament europeu, l'espectacle pot semblar rar i heterodox, però immergir-s'hi és una experiència
comunicativa i sensorial altament enriquidora.
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