
Éis Baró d’Evel de Blai'Mdteu 
i Camille Decourtye fa n ; ■; 
esclatar els límits escenics 
ámb ‘Falaise’, una pega 
multidisciplinária que és al 
Teatre Lliure
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BlaíMateu

ENS HAN EMOCIONAT,enshanm eravellat, 
ens han fet creure que tot era possible 
damunt un escenari, que som només 
nosaltres qui posem límits a les arts.
Els Baró d’Evel són Blaí Mateu i Camille 
Decourtye i ara estarán tres setm anes al 
Teatre Lliure amb Falaise (penya-segat), la 
segona part d ’un díptic que van comentar 
amb La, on en Blaí i la Camille, tots sois, 
viatjaven del blanc al negre. Aquí són més 
colla, com a Bésties, i fan front al seu repte 
més gran: omplir una sala gran de teatre, 
cosa que no han provat mai.

Qué hi ha a sobre del penya-segat?
Som vuit intérprets, un cavall i catorze coloms. 
És la co nt i nuítat de La , la civi 1 itzac ió, el que 
hihaabansodesprésderapocalipsi.Siallá 
ens trobávem en un escenari on no h i havia 
res, tot just un home i una dona, aquí hi ha vuit 
persones i unsanim alsques’han d’entendre.

A La viatjáveu del blanc al negre. Aquí feu un 
vlatge Invers?
Més o menys. El blanc, pera nosaltres, 
sempre ha estat la llum, l’esperan<?a. A Falaise 
comencem des del negre, la foscor. Si La pot 
ser u na mena d’Adam i Eva postapocalíptic, 
Falaise ens l’imaginem gairebécom una 
última o primera societat.

‘Falaise’
Ciro, poesía i animáis per a 
una pega coral il-limitada 
que és la continuació del 

magnífíc ‘La’
-> T. Lliure: Montjuíc. Finsal 13d’octubre. 9-29 €.

Falaise us acosta a Bésties?
Si tracéssim una cronología imaginaria, d’un 
món nou, BéstiesvindriadesprésdeFa/a/$e, ja 
que aquí construím un lloc.

Quin lloc?
Aquest lloc ésun castell, un penya-segat. Hi 
ha u na construcció, un paisatge que ha estat 
m anipulatperrhom e.Im ésenlláhihaelbuit. 
Aquest pas capal buit que ha estat sempre tan 
importantenelcirc.

Per qué?
El buit, en el terreny del circ és una cosa molt 
present... Recordó quan era a rescola: et poden 
ensenyar moltes maneresde ferun mortal, 
teóricament,peróal final t’hasdedelxaranar 
cap a alguna cosa que desconeixes. És el buit. 
Tothomhadeferunpas, desdelprimerdia 
del parvulari... També ens agradava la idea de 
pensar sobre cap a on está anant 
el món, quin pass’hade ferque no 
acabemdetrobar.

Teníu la sensació que heu creat 
un llenguatge nou, que no és ni 
circ, ni dansa, ni teatre?
Hem anatprogressant, hem 
anataprenent. Otothom inventa 
alguna cosa o ningú no inventa 
res. Mai no ens hem considerat 
d’una banda o de l'altra. Som en el 
terreny multidisciplinari: aaixó 
donem valor quan ensenfrontem  
a l’escriptura escénica.

“Junts 
ens hem 
adonat 
que si et 
proposes 
una cosa, 
potsfer-ho 
tot”

Pero aixd que feu, d’aprofitar els detectes de 
cadascú, ve del circ, oi?
Valorem la sinceritat de cada intérpret: és el 
punt on ens agafem. Apa rt i r d ’aquí cadascú 
pot desenvolupar el seu univers creatiu. És 
important poder-se equivocar... Éselque té 
treballar amb animáis, nens i grups, que mai 
nopotsanarambuna idea preestablerta. Has 
detrobarfequilibri.

El circ está assocíat al risc.
Fem coses que sabem fer. Ja no ens posem  
en risc com quan érem joves. No ens agrada 
patir... Nosaltres no tenim la sensació de risc, 
pero potser algú que no ve d’allá on nosaltres 
venim, la té. A nosaltres ensi nteressa la 
vibracló, Pernoctó.

El vostre art és visual, metafóric.
I ntentem buscar punts de complexitat, amb 

Pobjectiuque tothom els pugui 
entendre i que s’allunyin deis 
clixés. Busquem el contrast, el 
color.

Ara que porteu dos espectacles 
en sala, no enyoreu la carpa?
Enyorem la vida de la carpa, tot 
el que genera al seu voltant. Pero 
quan som en una carpa, enyorem 
la sala.

I no enyores la sala d’assaig?
Sí, pero quan esticassajantenyoro 
estar a Pescenari amb el públic...

Amb Falaise, mai no ens havíem proposat fer 
un espectacleamb tant de públic. I aixó, en 
el fons, provoca que el teu llenguatge canviií, 
perqué hasd’arribara l’última fila.

On teniu els límits creatius?
A Pescóla noérem delsmillors. Ho tocávem 
una mica tot i ens hem forjat així. Avancem a 
pocapoc,anem  fent. Necessitem investigar 
iquanassumim un nou llenguatge, abansde 
fer-lo servir hem de veuresi ens aguanta i ens 
estira.

Arribará un día en qué només dirígireu?
Somanimalsd’escena.Aradirigimisortim.
La María Muñoz i el Pep Ramis (Mal Pelo) 
ens han ajudat molt, en aixó, perqué sempre 
sónallá foraquan nosaltressom adins. Per 
a nosaltres, és molt important ensenyar el 
nostre llenguatge a fequip que treballa amb 
nosaltres.

Per aixó aneu perdent protagonisme en els 
vostres espectacles?
Aquí som menys protagonistes que mai, a 
diferénciade Bésties, on hoérem molt.

Si t ’haguessis quedat a Catalunya en lloc de 
marxar a Franca, creus que series on ets?
La trobada amb la Camille ésdeterminant. 
Tenim unequilibri molt bo, gráciesa la mésela 
de dos universos: jo, que vi nc del circ, del 
pallasso, i ella, que ve del móndelsanimals. 
Junts ens hem adonat quesi et proposes una 
cosa, pots fer-ho tot. ■
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