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Escenari|s
entrevista a Blai Mateu i Camille Decourtye, de la companyia Baró d’Evel

El circ sense límits
EDUARDMOLNER

Blai Mateu presenta amb la seva
dona i companyia artística Camille
Decourtye Bèsties, el nou especta
cle de la seva companyia Baró
d’Evel, del qual jahan fetunesqua
ranta funcions a França, amb una
molt bona acollida de públic. L’es
pectacle obrirà la Setmana de la
Creació Contemporània, i aquesta
ubicació, dins de la programació
de Temporada Alta, ja és tota una
declaració d’intencions. Baró
d’Evel fa allò que anomenem circ
contemporani o nou circ, una de
nominacióqueenrealitat encabeix
una extraordinària diversitat de
manifestacions escèniques.
Blai i Camille es van formar als

centres d’ensenyament superior
de circ que el ministre de Cultura
JackLangva ferpossibles aFrança
a la dècada dels anys vuitanta del
segle XX (l’ENCR de Rosnysous
Bois i el CNAC a Châlonsen
Champagne). Aquest és un dels
punts de partida importants de la
parella perquè allà varen rebreuna
formació eclèctica en arts escèni
ques. “El circ està encara en ex
pansió, penso. La nostra formació

era molt eclèctica, hi havia una
partmés tècnica, però també esce
nografia, teatre, dansa, coreogra
fia, tot tipus d’arts plàstiques. Ara,
però, la barreja ja està feta dins
nostre, noésunacosabuscada sinó
que som nosaltres”, diuMateu.
Tanmateix, la formació no ho és

tot. Blai Mateu ha vist com el seu
pareespintava la caradesque téús
de raó (és fill del pallasso Tortell
Poltrona, o Jaume Mateu, com
vulgueu). Per això reivindica el lli
natge, l’origen, “nosaltres a banda
de tenir aquest color de circ con
temporani francès, somel que som
pervenird’onvenim”.Camille, per
la seva banda, explica que tracta
cavalls des de la infantesa i que
sempre havia practicat la gimnàs
tica.
El circ ha dissolt aquella demar

cació que el definia com l’art de
l’encara més difícil, l’escena on es
desafiaven les lleis de la física. “Sí
quehi ha desafiament encara, però
també hi és en la resta de les arts
escèniques”, diuBlaiMateu. I con
tinua: “Construïm espectacles a la
manera d’allò que nosaltres hem
mamatque era el circ, per exemple

acompanyant l’acció d’una música
que l’embolcalla i li dóna un tem
po,però, de fet, gransactorsde tea
tre també experimenten un desa
fiament quan encaren les seves
obres”. Camille Decourtye assegu
ra que ara estem en unmoment en
què costa definir el gènere d’un es
pectacle escènic; “les etiquetes a
vegades no ens serveixen, el que és
interessant és la singularitat d’ar
tistes i de propostes. Aquells límits
físicsqueerenel granreptedel circ

ara han desaparegut. Busquem un
control total que pot donar l’opor
tunitat de no controlar res. La cre
ació ara ésmolt diversa, en aquests
moments la riquesa i singularitat
de les propostes de les companyies
de circ a França és total.”
Els comento que el circ contem

porani ha generat un nou públic a

França, però aquí també, i que
sembla que a l’era de l’hegemonia
de la pantalla es busca la veritat de
l’escena en directe. “Estem fent la
batalla, no sé si l’estem guanyant.
Estem fentla. La fragilitat, la im
perfecció que donem a veure, for
ma part de l’home i és això el que
atraualpúblic”, diuMateu, iCami
lle afegeix: “Més enllà del circ, en
un espectacle en viu del tipus que
sigui es reuneix gent per aunesde
veniment no religiós, ni econòmic,
gent de cultures diferents que es
reuneixen en una mena de ritual
civil”.
Bèsties, el noumuntatge que ara

porten a Girona i després a Barce
lona (al desembre, alMercat de les
Flors), sembla tenir diverses línies
de continuïtat respecte als ante
riors espectacles de la companyia,
Le sort du dedans i Mazùt. Sabem
que els espectacles són fruit d’un
procés, però aquest arribarà rodat.
Un procés, però, que, segons Blai
Mateu, no s’acabamai. “Quanater
rem a Girona l’haurem fet quaran
ta vegades. Arriba un moment en
què creus que tens l’espectacle fet,
però sempre hi ha coses que es po
den fer diferent. Le sort du dedans
el vam fer 236 vegades i nosaltres
vam anar introduint retocs fins el
darrer dia que el vam fer, no coses
fonamentals, sinópetites cosesque
per al públic no són transcendents
però per a nosaltres sí que ho són”.
Camille hi està d’acord, “la sensa
ció que l’espectacle està en procés
no s’acabamai. Aquí tambéhi ha el
treball amb animals que sempre
són molt diferents cada dia. Hi ha
una dosi d’improvisació, s’ha de
deixar anar i al mateix temps s’ha
de ser molt precís. Hi ha dies en
què lamàgia ésmenor qued’altres.
De totes maneres, ara estem en un
punt en que no podem baixar més
d’un determinat nivell, perquè el
nivell va pujant realment. Quan
acabem de resoldre totes les pre
guntes de l’espectacle comença
rem a fer les preguntes del nou es
pectacle. Sempre hi ha coses que
continuem treballant”.
Per Mateu, “un espectacle no és

sempre una pel∙lícula totalment
nova”, una sensació que també té
Camille, “no en somconscients pe
rò al final tornem al mateix lloc. Si

El punt de partida,
asseguraMateu,
és l’espai: “On poses el
públic i on et poses tu;
després el contingut”

‘Bèsties’ és el nou espectacle de Baró d’Evel que es podrà veure a Girona i Barcelona FOTO I. GRANDJEAN
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tu has vist Le sort du dedans i ara
veus Bèsties, veuràs dues formes
on retrobem la carpa, la forma cir
cular, més de circ diguemne. Però
hem anat passant per altres for
mes. La introducció dels animals
no l’hem deixada mai des de Le
sort du dedans, aBèsties hi ha l’ani
malitat i la humanitat, la convivèn
cia. Mazùt és conseqüència de Le
sort du dedans pel que fa a l’explo
ració del món del cavall, que allà
era una aportació sense explotar,
però que aMazùt tenia molta més
transcendència”.
Aquest nou circ contemporani,

que munta una carpa, carrega un
gran camió després dels especta
cles i viatja de ciutat en ciutat, més
que una feina és un estil de vida.
Segons Decourtye, “estem a dins
delsprojectes i tot elquecreemtéa
veure també amb les nostres vides.
Per exemple, Le sort de dedans el
vamacabar aSantEstevedePalau
tordera en el seu millor moment,
en la millor funció amb més gent i
més públic, després de quatre anys
degira i de carretera i de convivèn
cia amb els nens de la companyia
viatjant amb nosaltres també. És
una experiència d’una gran inten
sitat”. “Bèsties –continua– ve d’un
desig de tornar a treballar en rodó,
en aquest sentit de moviment infi
nit, circular, undesigde reinventar
unmón on no sabem ben bé on es

tàs, la ideade la llibertat. I el fetque
nosaltres també volíem obrir la fa
mília, dos cavalls, ocells, que hi ha
guessin més animals i també més
homes amb gent d’horitzons dife
rents. No és l’escriptura d’un guió
sinóque anemfent coses i les coses
que fem ens van orientant el sentit
de les decisions que prenem”.
Blai Mateu assegura que es van

passar sis mesos i mig experimen
tant el nou muntatge i el punt de
partida, assegura, és l’espai, “on
poses el públic i on et poses tu en
relacióalpúblic.Desprésel contin
gut. Però el primer és determinar
l’espaidelprojecte. Idesprésapar
tir de l’espai comences a treballar
com subdossiers; en l’espai de Bès-
ties ens imaginàvem una tribu i
després va venir el moviment”. El
temps de preparació és necessari
perquè “permetre a un grup per
dre’s dins la improvisació costa
molt de temps”, diu Camille De
courtye.
Quan Baró d’Evel decideix tre

ballar en cercle, en carpa, llavors
integra el públic dins l’espectacle,
“canvia molt que la carpa estigui
mig plena o no, que estigui mig
buida, o que els que hi siguin tin
guinuna certa edat ouna certa cul
tura. Canvia tot i al mateix temps
nosaltres, el fet de jugar amb el rit
me i les seves respiracions, amb el
fet que el públic aplaudeixi o no,

el fill de Tortell Poltrona

La companyia Baró d’Evel ja té quinze anys de
vida imitja dotzena d’espectacles, i des del
2006 està codirigida per Camille Decourtye i
BlaiMateu. Sota l’etiqueta de ‘circ contempo
rani’, el seu treball neix tant de la formació
acadèmica comde la tradició, que en el cas de
Mateu es concreta en l’herència artística del
seu pare, el pallasso Tortell Poltrona

tot entra en joc”, diu Blai Mateu.
En qualsevol cas, els dic, ells ben

segur que ja tenen una idea de la
respiració del públic després de
quaranta funcions. “Sí –diu Cami
lle–, però això és una trampa. En
una carpa d’aquesta mida no hi ha
una llei i el que li encanta al públic
és que li sembla que presencia un
moment únic. I, de fet, és un mo
ment únic”.
“Aquesta precisió que tothom

comenta en el circ –diu Blai– és la
mateixa que la de l’actor que està
deixant que quelcom el travessi, és
l’ara i aquí”. Camille rebla el clau,
el punt determinant és la veritat,
“hi ha una sinceritat que busquem
i aquesta sinceritat es produeix ca
da dia demanera diferent. Unmo
ment de còlera per exemple, al que
s’hi arriba un dia per una banda i
un altre dia per una altra. Si vols
trobar el punt autèntic de cada dia
de la mateixa manera no el troba
ràs”. El caràcter efímer de les arts
escèniques és el que li dóna aques
ta qualitat única, “el que ens pot
curar és això, aquesta humanitat
de l’ara i aquí”, assegura Camille
Decourtye. |

Baró d’Evel

Bèsties

CARPA DE CIRC A LA COPA, GIRONA

DEL 19 AL 22 DE NOVEMBRE
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Blai Mateu i Camille Decourtye, de la companyia de circ Baró d’Evel, fotografiats recentment a Barcelona FOTO ÀLEX GARCIA


