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Baró d’Evel torna amb més 
‘Bèsties’ a Temporada Alta
3El gran muntatge compta amb vuit artistes, cavalls, cotorres i un corb 

MARTA CERVERA
BARCELONA

L
a relació entre l’ésser humà 
i els animals sempre ha fas-
cinat Baró d’Evel, una com-
panyia que ha contribuït a 

renovar el llenguatge del circ. A Bès-
ties, que s’estrena avui a Girona en 
el marc del festival Temporada Al-
ta, Camille Decourtye i Blaï Mateu 
Trias van més enllà. La troupe mun-
tarà la seva carpa a la plaça Marga-
rida Xirgu de Barcelona, dins la pro-

gramació del Mercat de les Flors, de 
l’11 al 18 de desembre. «Bèsties no és 
circ, ni dansa, ni teatre. És Baró 
d’Evel, un llenguatge que combina 
diferents disciplines i a partir del 
qual explorem una vegada més 
l’animalitat de l’home i la relació 
entre els éssers humans i els ani-
mals», destaca Mateu. «Cada espec-
tador podrà imaginar-se la seva prò-
pia història en funció del seu camí 
personal», afegeix. La produc-
ció forma part de la Setmana de la 

Creació Contemporània de Tempo-
rada Alta.
 Bèsties recrea un món oníric pe-
rò real en què conviuen pors ances-
trals i fantasia. «Somiar desperts 
era el repte que ens vam proposar  
–indica Decourte–. Recrear un 
món primitiu que no saps si està 
en els seus moments finals o en les 
seves albors, però que està en evo-
lució».  
 Una carpa amb doble pista acull 
aquest ambiciós muntatge de gran 

format en què interactuen vuit in-
tèrprets i set animals: dos cavalls, un 
corb i quatre cotorres. Decourtye i 
Mateu han sumat a la seva troupe 
en escena la seva filla Thaïs, de nou 
anys, i l’aclamada ballarina i core-
ògrafa Lali Ayguadé, així com els 
especialistes en acrobàcia Martí 
Soler, Noëmi Bouissou i Julian 
Sicard, i Piero Steiner, un veterà 
del teatre experimental i del circ. 
El músic i compositor Nicolas La-
fourest ha creat la banda sonora. 

MÉS ENLLÀ DEL CIRC La companyia catalana de dan-
sa Mal Pelo i el pintor i dissenyador 
gràfic francès Bonnefrite, amb els 
quals Baró d’Evel ja va treballar en 
anteriors espectacles com Mazut, 
tornen a aliar-se amb la companyia 
en aquesta nova aventura.
 
REFERÈNCIES MITOLÒGIQUES / «La idea 
és que el públic faci un salt i entri 
en un món arcaic amb el qual tots 
connectem. Veurà imatges rupes-
tres i una tribu en què conviuen ho-
mes, animals i vegetals. Junts faran 
una cerimònia per celebrar la vida 
plena de referències mitològiques 
inventades», comenta Decourtye.  
Integrar animals al xou forma part 
de la filosofia de Baró d’Evel, com-
panyia sempre disposada a reinter-
pretar la realitat amb una mirada 
poètica. «No sabem si aquest mun-
tatge contribuirà que la gent vegi 
els animals no només com una cosa 
que es pot menjar o estudiar, sinó 
com a éssers amb els quals pots es-
tar, jugar, compartir i viure, com 
fem nosaltres –diu Mateu–. Mos-
trar-ho ja és una manera de defen-
sar-los». H 

FREDERIC JEAN

Imatge de ‘Bèsties’, el nou 
espectacle de Baró d’Evel.

  

  

Cor entre tenebres
CRÒNICA El britànic Richard Hawley va desprendre sensibilitat
i caràcter en la presentació de ‘Hollow meadows’ a Apolo

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

L’
emotivitat elegant que 
cultiva el britànic Ri-
chard Hawley podria ha-
ver-se esgotat després 

d’un parell de discos o convertir-se 
en sentimentalisme, però no ha si-
gut així. El que va ser líder de Long-
pigs i guitarrista de Pulp ens segueix 

subministrant substancioses can-
çons per acompanyar-nos a aquelles 
altes hores de la matinada a què un 
dia tan bé va cantar Frank Sinatra. 
 Amb suavitat, o no tant: a Stan-
ding at the sky’s edge, el seu anterior 
disc, va apujar el volum i la distorsió 
de les guitarres, i d’aquest treball va 
interpretar dimarts a la nit a Apo-
lo cinc cançons, només una menys 

que del nou, Hollow meadows, de ma-
nera que, tenint en compte la potèn-
cia d’aquell material, i el seu aire dis-
tintiu, enrarit i amb punts de fuga 
psicodèlics, hi va haver moments en 
què no va quedar clar quina obra ha-
via vingut a presentar-nos.
 Aquelles cançons del 2012, 
com Leave your body behind you, van 
marcar territori amb les seves corti- 33 Richard Hawley, dimarts, a Apolo.

FERRAN SENDRA


