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Creació per al Festival Montpellier Danse, 3 de juliol de 2012 
Baró d’evel cirk cie és companyia associada del Mercat de les Flors 
Del 13 al 16 de desembre de 2012 
Sala MAC. Horari 20:30 h, diumenge 18 h. Preu 22 € 



 

 
 
 

Dos éssers van a la recerca del seu animal interior  
perquè la humanitat els supera 
perquè han perdut l’instint 
perquè el món va massa ràpid 
hi ha massa paraules, massa discursos. 
Aleshores, se’ls obren les boques, 
les seves goles es tornen grutes, hi ha empremtes antigues a les parets, 
els seus caps salten al buit, 
se’n van al galop i salten les barreres. 
Volen retrobar-se amb les seves primeres sensacions 
es preparen, busquen en els racons de la quotidianitat  
les portes obertes cap al primer inici 
abans dels homes dempeus, 
abans dels homes pensants,  
no ser més que quatre potes  
expirar, inspirar, respirar,  
retrobar el primer alè 
el punt de partida 
ser un ésser que respira  
i observa el món.  
  



 

 
Mazùt 
 
És una recerca, una immersió, un viatge cap a l’animal interior. 
 
És anar a la recerca d’un cavall mític o real, com una cerimònia, una espècie 
de ritu, una indagació, com una obsessió per alliberar el cos, deixar que 
prengui el control. 
 
És jugar amb els cossos com si fossin caixes de ressonància, jugar amb els 
cossos com si fossin teles per pintar, entrar en la intimitat de les 
respiracions, de les expiracions. 
 
És un camí cap a la indigència, una recerca constant. 
 
És estar sota una pluja vermella, com en una cova, la matèria transforma 
l’espai, es desborda, s’aixafa, s’aboca i després es renta. Cau, rellisca sobre 
els cossos, redueix el moviment i només deixa marques, màscares, 
pallassos. 
 
 
 
Si avui ens sentim tocats per certs dibuixos prehistòrics, pel misteri que es 
desprèn de l’art naïf, o l’art dels bojos, pels grafits de carrer, és perquè fan 
ressonar en nosaltres uns vincles essencials amb determinades forces 
benèfiques o malèfiques, amb l’harmonia de l’ordre còsmic, amb els cicles 
naturals... 
 
Antoni Tàpies 

  



 

 

Exploració de les matèries 
 

Treballem sobre el tema de l’animal, buscant els llocs de transformació, de cruïlla 
entre l’home i la bèstia, entre l’home i el cavall.  
 
Dirigim la nostra mirada cap a la fragilitat d’aquestes interseccions, el camí 
entre dos equilibris, entre dues rítmiques, entre dues emocions, entre dos 
cossos, dos colors, dos éssers. 
 
 
En moviment 
Mirem d’atrapar aquests moments, aquests llocs inestables, on el cos tremola quan 
busca la immobilitat, la frontera entre domini i no-domini, entre control i abandó. 
L’important rau segurament en el que passa entre les pauses, entre els cims, quan 
ens perdem, quan el cos ha de trobar la solució. 
És en aquestes cruïlles on podem atrapar l’altre, sentir-lo, trobar-lo, allà on ja no 
exigim, on deixem que succeeixi, perquè res no succeeix com havíem previst; tot 
canvia, ens adaptem constantment, sense ni tan sols adonar-nos-en. 
 
Intentem deixar anar els cavalls que som nosaltres mateixos. 
Recolzant-se en el ritme, les nostres cames es converteixen en potes, els nostres 
cossos es retroben amb l’instint.  
En aquesta recerca del moviment primitiu, deixem que tinguin lloc metamorfosis del 
cos servint-nos de la nostra investigació sobre els portés, l’acrobàcia, el salt. 
Aquest treball sobre el desequilibri imposa una certa depuració i dóna una altra visió 
de la proesa, la fa més íntima. 
 
 

Espai sonor 
La recerca sonora consisteix a deixar que se senti l’inaudible: el fet d’escurar-se el 
coll, les respiracions, les friccions, els xiuxiuejos, les gotes... és un univers de sons 
fràgils. La música neix de gotes d’aigua, dels impactes de l’aigua sobre el terra, 
sobre els pots, sobre la pell, esquinçaments de paper, la matèria és sonora, rítmica, 
s’organitza i es transforma. 
 
És una partitura de so interior, un diàleg entre la veu i les gotes d’aigua, com un 
viatge gutural alimentat per les vibracions del cos i de la matèria. 
  



 
Els còmplices de la creació 
 

 

Aquesta creació s’emmarca en una dinàmica pluridisciplinària i transfronterera en 
col·laboració amb artistes francesos, com Bonnefrite, i catalans, com la companyia 
Mal Pelo. La creació de la peça Ï va enfortir la identitat francocatalana de la 
companyia, i aquesta creació del 2012 afirma i confirma aquesta cultura doble que 
també és una de les característiques de la companyia.  
 
Bonnefrite, Benoît Bonnemaison-Fitte 
Dissenyador, grafista independent. Nascut el 1974 a Tolosa, es va diplomar a 
l’Escola Nacional Superior de Creació Industrial i actualment viu a Aurignac. 
Dissenyador independent des de l’any 2000, es defineix com a «dissenyador 
fabricant artesanal d’imatges fixes i animades, projectista projeccionista i 
recol·lector d’imatges». 
 
El seu treball de creació de les imatges i la identitat visual de Baro d’evel, a partir 
del 2009, l’han convertit en un còmplice de la companyia, i durant la creació de 
Mazùt han ocupat un lloc important la seva visió escenogràfica i la seva pràctica de 
la matèria. 
 
Artista atípic, el seu gust per la performance i l’experimentació l’ha portat a 
participar en diversos projectes i esdeveniments, com ara «Les Pronomade(s)», La 
Friture Moderne, el Théâtre Garonne, la companyia GdRA, l’Ensemble Baroque de 
Toulouse, l’associació Ciné 32 (Auch), el Projet Job... 
 
 
Mal Pelo, grup creatiu, Maria Muñoz i Pep Ramis 
Mal Pelo és un grup creatiu que treballa sota la codirecció artística de Pep Ramis i 
María Muñoz. Junts han fet més de 25 espectacles. També s’encarreguen 
conjuntament de les escenografies de les seves creacions. 
 
Des del 1989, Mal Pelo desenvolupa el seu propi llenguatge artístic a través del 
moviment i incorporant-hi la teatralitat. Construeixen dramatúrgies que inclouen la 
paraula, treballen amb compositors per crear bandes sonores originals i col·laboren 
també amb vídeoartistes. Més que una companyia, Mal Pelo es defineix com un nus 
de creació envoltat d’un gran nombre de col·laboradors que comparteixen el mateix 
objectiu: treballar el cos com a instrument principal, en investigació constant, 
procurant explicar els temes universals d’una manera sempre diferent per tal 
d’arribar a nous paisatges; donar sempre una mirada intimista plena de les petites 
històries del dia a dia, una mirada alhora dura i tendra.  
 
Els codirectors són reconeguts internacionalment pel seu enfocament innovador i 
surrealista de la dansa. Així mateix, dirigeixen «L’animal a l’esquena», centre de 
recerca i creació entorn del moviment, a Celrà (Girona). La seva aproximació al 
moviment es basa en el fons i no pas en la forma, i l’animalitat és un dels temes 
fundadors de la seva companyia. 
 
 
Marc Miralta 
Músic, bateria i percussionista de jazz català. Ha desenvolupat la major part de la 
seva carrera als Estats Units. Ha treballat, entre altres artistes, amb Pat Metheny, 
Wynton Marsalis i Gary Burton. Acompanya puntualment aquesta creació en el 
conjunt del treball rítmic i ha participat en la composició de la partitura sonora. 
  



 
Baro d’evel cirk cie 
 
Els projectes de Baro d’evel neixen sempre d’un impuls cap a la improbabilitat, a la 
frontera entre la intimitat i la proesa. Cada projecte és concebut com una partitura 
sonora, i corporal, com un quadre, una immersió. 
 
Els llenguatges de Baro d’evel són el moviment, l’acrobàcia, els portés: és a través 
de la participació del cos, l’entrenament diari, com neixen les pistes de recerca. 
També és la matèria, l’objecte, abordat a través de la manipulació, la desviació, 
sempre dirigint la mirada cap a la simplicitat, més que no pas cap a l’ostentació. 
 
El punt de partida dels espectacles és sovint una elecció escenogràfica decidida, un 
qüestionament sobre el lloc que ocupa l’espectador en l’espai. 
 
El ritme, la veu i el so tenen un paper preponderant en el treball d’escriptura, amb 
la finalitat de situar la musicalitat al centre de l’acció i crear una relació directa i 
sensorial. 
 
Durant les creacions, es tracta de deixar ressorgir les imperfeccions del cos en 
acció, les seves efervescències internes, les seves desmesures fràgils, i fer veure 
l’estranya solidesa del desequilibri. Es tracta també d’encarnar éssers que 
s’improvisen, que s’adapten, éssers instintivament simples i profundament 
sorprenents, evocant rols, estats, més que no pas personatges.  
 
A Baro d’evel li agrada buscar en les oposicions, els intersticis, els estats 
intermediaris, les cruïlles, llocs de transformació on esdevenim un altre, on l’absurd 
ens allibera del sentit. Perquè aquestes paradoxes, aquestes friccions són les que 
posen en perill, i obren portes. 
 
I també hi ha la presència de l’animal: els cavalls formen part de la vida i el treball 
de la companyia. Aquest mètode porta més lluny els qüestionaments sobre 
l’animalitat, la identitat: el cavall desperta l’instint, el sentit de la improvisació, 
empeny els artistes, i també els espectadors, cap a un «aquí i ara».  
 
 

Trajectòria 
 
2000 Creació de Baro d’evel cirk cie (col·lectiu de sis artistes: Julien Cassier, 
Adrià Cordoncillo, Camille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas Lourdel i Blaï 
Mateu-Trias) 
2000 ¿Por qué no?, espectacle fundador al carrer 
2002 Premi Jeunes Talents Cirque pel projecte Bechtout’ 
2003 Bechtout', espectacle de sala (premis al millor espectacle i la millor 
interpretació al festival TAC 2005 de Valladolid) 
2005 Petit cirque au marché, projecte per als mercats de la regió Migdia-Pirineus 
2006 Codirecció de la companyia: Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias 
2006 Ï, solo de pallasso de Blaï Mateu Trias, espectacle de sala (beca 
Beaumarchais 2006, premi del jurat del festival TAC 2007 de Valladolid) 
2009 Le Sort du dedans, espectacle en envelat, circ itinerant (Premi Ciutat de 
Barcelona 2009 al millor espectacle, Premi Nacional de Circ de Catalunya 2010, 
premi al millor espectacle del festival TAC 2010 de Valladolid, Premi Zirkòlika a la 
millor creació musical 2010) 
2012 Mazùt, espectacle de sala  
 

La companyia té la seva seu a Lavelanet de Comminges i rep l’ajuda de la Direcció 
Regional de Cultura de Migdia-Pirineus des del 2010 i del Consell Regional Migdia-
Pirineus des del 2008.  
  



 

La direcció artística 
 
 
Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias, un duo francocatalà 
Treballen junts des de fa més de quinze anys, conceben cada projecte com una 
partitura sonora, una immersió, un viatge. En la seva recerca sobre el moviment, 
com també en la seva relació amb l’escriptura, treballen el ritme, la veu, el so… 
amb la finalitat de situar la musicalitat al centre de l’acció i crear una relació directa 
i sensorial amb l’espectador. El 2004 van incorporar els cavalls en el treball de 
recerca de la companyia. Aquest enfocament els va empènyer més lluny en el seu 
qüestionament sobre l’animalitat i la improvisació. A partir del 2007, dirigeixen un 
projecte de circ itinerant, Le Sort du dedans, un espectacle que permet concebre un 
envelat de circ i un espectacle interior singular, i que també respon a la seva 
necessitat de fer néixer una companyia per defensar un projecte artístic sòlid a les 
carreteres de França i Europa. 
 
En les seves creacions per a Baro d’evel han col·laborat amb diversos artistes, com 
ara André Minvielle, Pierre Heydorff, Sébastien Lalanne, Dimitri Jourde, Abdel 
Senhadji, Jean Gaudin, Virginie Baes i Michel Cerda, que ha participat en quatre de 
les seves peces. El 2012, per a la creació de Mazùt, han treballat amb els ballarins 
del grup creatiu Mal Pelo i amb l’artista i pintor Bonnefrite. Aquestes trobades han 
estat importants, ja que han contribuït a l’evolució d’aquest duo francocatalà en els 
seus qüestionaments i ambicions artístiques.  
 
Camille Decourtye 
Va créixer en el món del cavall mentre estudiava música al conservatori. Es va 
formar en volteig de banquina i bàscula a les escoles nacionals de França (a l’Escola 
Nacional de les Arts del Circ de Rosny-sous-Bois, ENACR, i després al Centre 
Nacional de les Arts del Circ de Châlons-en-Champagne, CNAC). 
 
Paral·lelament, va desenvolupar un treball sobre la veu, va fer diverses estades 
pràctiques en músiques del món i cant gitano, i el 2006 va fer el curs del Music’halle 
de Tolosa. El 2004 va impulsar la incorporació del cavall en els projectes de la 
companyia, fet que li va permetre desenvolupar un treball de llibertat i comunicació 
mitjançant el cos, buscant el joc i destacant la singularitat de cada cavall. 
 
És autora i intèrpret del conjunt dels espectacles de Baro d’evel. Després de 
l’experiència del grup amb ¿Por qué no? i Bechtout’, va dirigir el projecte Petit 
Cirque au marché, i a partir del 2006 s’ha fet càrrec de la direcció de la companyia 
amb Blaï Mateu Trias i ha concebut els projectes Le Sort du dedans i Mazùt. 
 
 
Blaï Mateu Trias 
Nascut a Barcelona, va créixer en una família immersa en els corrents artístics 
catalans de l’era postfranquista. Amb la companyia de Tortell Poltrona, va participar 
en les primeres expedicions de Pallassos sense Fronteres. 
 
Es va formar en les arts del circ a França (Escola Nacional de Circ de Châtellerault, 
ENACR de Rosny-sous-Bois i CNAC de Châlons-en-Campagne), on ha treballat amb 
artistes com Heddy Maalem, Beñat Achiary, Philippe Decouflé, Laurence Mayor, 
Eugène Durif i Francesca Lattuada, entre d’altres. 
 
També és autor i intèrpret del conjunt d’espectacles de Baro d’evel i el 2006 va 
tenir la seva primera experiència de solo amb l’espectacle Ï, on qüestionava el circ a 
través de la seva forma i el combinava amb una matèria històrica i dramàtica. 
Després de l’experiència col·lectiva, a partir del 2006 dirigeix la companyia amb 
Camille Decourtye i concep els projectes Le Sort du dedans i Mazùt. 



 

L’equip creatiu 
 
Adèle Grépinet, creació de llums 
Després de formar-se en il·luminació a l’Escola Nacional Superior de les Arts i les 
Tècniques del Teatre (ENSATT) de França, la recerca d’Adèle Grépinet no s’ha 
limitat al teatre. La seva sensibilitat pel món de l’art contemporani l’ha dut a aplicar 
els seus coneixements a instal·lacions lluminoses. Ha col·laborat amb les 
companyies GDRA (Singularités ordinaires, Nour), Animae Corpus i Infortunes. 
L’any 2006 Adèle Grépinet va iniciar la seva col·laboració amb Baro d’evel amb el 
disseny d’il·luminació de l’espectacle Ï. Els bons resultats d’aquesta primera 
col·laboració han dut la companyia a confiar-li també la il·luminació de Mazùt. 
 
Fanny Thollot, creació de sons* 
Fanny Thollot es va diplomar a l’ENSATT amb una tesina sobre la sonorització del 
circ en envelat. El seu centre d’interès són els moviments circulars del so i la 
sonorització dels cavalls. 
Es va incorporar a la companyia l’any 2009 arran de la creació de l’espectacle Le 
Sort du dedans, en el qual es va servir d’un dispositiu sonor per dotar el projecte 
d’una escriptura subtil i poderosa. Música, especialitzada en la producció 
interactiva, s’ha acabat convertint en un element indispensable en la recerca 
d’universos sonors que desenvolupa la companyia. 
 
Céline Sathal, creació de vestuari 
Sastressa i estilista de teatre, arts audiovisuals i museologia, ha treballat amb 
artesans, modistes, creadors de moda i directors d’escena, fet que li ha permès 
perfeccionar el seu mestissatge professional. Destaquen les seves col·laboracions 
amb les companyies GDRA i Générik Vapeur. 
Ha desenvolupat una recerca artística i artesanal que qüestiona la relació que 
apropa l’extraordinari a l’ordinari, la singularitat al que és habitual. Tricota, talla, 
cus, fa ganxet, broda i ho fabrica tot a mà, en una relació quotidiana amb la 
creació. 
 
Thomas Pachoud, enginyeria multimèdia (maquinària de gotes) 
Format a l’IMAC com a enginyer multimèdia, fa molt de temps que Thomas 
Pachoud s’interessa per la relació entre les noves tecnologies i la seva aportació a 
l’àmbit artístic. Actualment, col·labora amb plataformes com didascalie.net i amb 
artistes diversos (l’Australian Dance Theatre, Blanca Li, Mabel Octobre, el Ballet del 
Rin, Le Fresnoy, Felicie d’Estienne d’Orves, Ezra...). Els seus àmbits d’actuació 
giren entorn de treballs sobre la imatge en temps real, la interactivitat, la robòtica i 
la seva aplicació a l’espai escènic i escenogràfic. 
 
Marc Boudier, direcció d’escena* 
Mentre es formava com a il·luminador, Marc Boudier va multiplicar les seves 
experiències en disseny d’il·luminació i direcció de llums i d’escena a diverses sales 
d’espectacles (Théâtre du Colibiri d’Avinyó, Grande Halle de la Villette, Théâtre de 
l’Atelier de París...) i amb diverses companyies teatrals (Rrose Sélavie, L. Serrano, 
Les Pas Tentés...). 
Marc Boudier col·labora amb tots els projectes de Baro d’evel des del 2006.  
 
Laurent Jacquin, construcció i regidor d’escenografia* 
Laurent Jacquin es va incorporar a la companyia com a regidor d’escenografia. 
Fuster de formació, també té un gran interès pel treball dels cavalls, fet que el va 
portar a sumar-se a la gira de l’espectacle Le Sort du dedans. La polivalència dels 
seus coneixements es correspon perfectament amb la recerca que desenvolupa la 
companyia sobre la manipulació de les matèries. A Mazùt col·labora com a 
constructor de l’escenografia i participa en la instal·lació dels cartells serigrafiats.  
 
 



Marie Bataillon, administració i producció 
Després de rebre una formació literària, Marie Bataillon va treballar com a 
administradora de la companyia Vent d’Autan durant cinc anys. A continuació, es va 
encarregar de la secretaria general de la Maison Antoine Vitez, Centre Internacional 
de Traducció Teatral, durant gairebé cinc anys. Després d’aquest pas per les 
escriptures contemporànies i la traducció, es va sumar a l’equip de Baro d’evel el 
juny del 2010. 
 
Marie Dubois, gestió de gira i difusió* 
Marie Dubois, que sempre ha estat a prop de les arts escèniques, es va formar en 
arts de l’espectacle, teatre i flamenc. Va treballar per al Pôle Cirque de Nexon 
durant set anys abans de sumar-se a la companyia Baro d’evel durant la seva gira 
de Le Sort du dedans l’octubre del 2009. 
Des d’aleshores s’ha encarregat de la difusió de les diferents creacions de la 
companyia i participa en totes les seves gires. 
 
* Persones presents durant les gires. 
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Amb la col·laboració  
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