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Després de l'èxit de Là, que va exhaurir entrades a Gràcia la temporada 

passada, arriba la segona part del díptic Là, sur la falaise. Circ, poesia i animals 

per a una peça coral. 

 

Aquest espectacle forma part de la branca &ciutat amb: 

Càsting Giulietta 

Marc Artigau & Juan Carlos Martel Bayod 

Gràcia. Del 26/09 al 13/10 

Abans que es faci fosc 

Hattie Naylor & Pep Pla 

Montjuïc/Espai Lliure. Del 02/10 al 20/10 

MIRA Digital Arts Festival 

Sote presenta Sacred Horror in Design / Colin Self presenta Siblings 

Gràcia. 06/11 

Flam 

Roger Bernat / FFF & ITTeatre 

Gràcia. Del 21/11 al 24/11 

 

PACK &ciutat 

Falaise + Càsting Giulietta 32€ (16€/espectacle) 

+ qualsevol altre espectacle de la mateixa branca al mateix preu (opcional) 

 

Là es va presentar a Gràcia del 27 de setembre al 14 d’octubre de 2018.  

Falaise es va estrenar el 28 de juliol de 2019 en el marc del GREC 19 Festival de 

Barcelona 

 

veure’n el vídeo  https://youtu.be/RpPq_R-Pj3o 

 

www.teatrelliure.cat
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la
https://www.teatrelliure.com/ca/blocs/ciutat
https://tlliure.shop.secutix.com/selection/subscription?productId=1450859778&lang=ca
https://tlliure.shop.secutix.com/selection/subscription?productId=1450859778&lang=ca
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/casting-giulietta
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/falaise
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/falaise
https://youtu.be/RpPq_R-Pj3o
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Montjuïc/Sala Fabià Puigserver – del 25 de setembre al 13 d’octubre 

Falaise 
creació i direcció Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias 

 

intèrprets Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï 

Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo Weickert, un 

cavall i uns coloms 
 

 

col·laboració en la direcció Maria Muñoz i Pep Ramis - Mal Pelo / col·laboració en la 

dramatúrgia Barbara Métais-Chastanier / escenografia Lluc Castells / vestuari Céline 

Sathal / il·luminació Adèle Grépinet / col·laboració musical i so Fred Bühl / música 

enregistrada Joel Bardolet 
 

 

cap tècnic Cyril Monteil / regidor Flavien Renaudon / accessoris Lydie Tarragon / gestió 

dels animals Nadine Nay / ajudant de producció Pierre Compayré / producció executiva i 

difusió Laurent Ballay i Marie Bataillon / fotografia François Passerini 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció Baró d’evel  

en coproducció amb el GREC 2019 Festival de Barcelona, Teatre Lliure, Théâtre 

Garonne, scène européenne, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, 

ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, 

L’Archipel, scène nationale de Perpignan, MC93 – Maison de la Culture de Seine-

Saint-Denis, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, Le Grand T, théâtre 

de Loire-Atlantique, le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles de 

Schaerbeek - Bruxelles, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, le cirque 

Jules Verne, pôle national cirque, Amiens, La scène nationale d’Albi com a part del 

suport de FONDOC, Bonlieu, scène nationale d’Annecy, La Comunidad de Madrid 

(Teatros del Canal), Le domaine d'O (Montpeiller 3M), Houdremont, scène 

conventionnée de la Courneuve i 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à 

Cherbourg–Cirque-Théâtre d’Elbeuf 

projecte beneficiari del pla de cooperació transfronterera PYRENART, en el marc del 

programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014/20 -Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) acollit en residència a Le Théâtre Garonne, scène 

européenne; Les Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAR; CIRCa; PNC; Auch Gers 

Occitanie; ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie; Le Théâtre de Lorient; La 

Brèche; PNC de Cherbourg i L’Avant-Scène Cognac amb els ajuts a la creació de la 

DGCA, Ministère de la culture et de la communication, de la Generalitat de Catalunya, 

l'Institut Català de les Empreses Culturals, el Conseil Départemental de la Haute-

Garonne i la Ville de Toulouse 

 

http://www.teatrelliure.cat/
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La companyia Baró d'evel manté un concert amb el Ministère de la culture et de la 

communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyrénées 

– Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Té el suport de la 

Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de les Empreses Culturals per al 

desenvolupament dels projectes 2018/20 
 

 

espectacle en català 

durada aproximada 1h. 40’ sense pausa 

recomanat a partir de 8 anys 

 

seguiu @barodevel / #FalaiseBarodEvel a xarxes 

www.barodevel.com 

 

horaris 20h. de dimecres a dissabte / 18h. diumenge 

preus 29€ / 24,50€ amb descompte / 22€ dimecres (dies de l’espectador) / 21,50€ grups 

a partir de 15 persones / 16€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per a entrades 

fora d'abonament) / 14,50€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 & tarifa Última 

Fila / Laterals (en determinades funcions) / 9€ Generació Lliure (-30) / 7€ grups 

de secundària / 32€ Pack &ciutat amb Càsting Giulietta 

http://www.teatrelliure.cat/
https://twitter.com/barodevel
https://twitter.com/hashtag/FalaiseBarodEvel?src=hash
http://www.barodevel.com/
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/casting-giulietta
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En la foscor de les cavernes, el so era una brúixola per als humans, la llum que 

els guiava en la ceguesa, el cant que il·luminava les parets. Havien de cridar 

per orientar-se. Havien de cantar per il·luminar la negror. Aquí també criden, 

busquen, van a les palpentes. Avancen tan bé com poden pel túnel del temps. 

Costa de saber si topen amb la base del mur o amb el cim del món, si la vida hi 

mor o hi reneix. Però havent caigut, s'alcen amb l'evidència, amb la innocència i 

la insistència de sempre. Ells se'n volen sortir.  

Costi el que costi. Són nombrosos. Un ramat. Una multitud. Gairebé una 

família.  

I en els intersticis d'un món en ruïnes, es tornen a inventar. Una altra fi del món 

és possible —de fet, ja ha començat. Vet aquí què diuen aquests cossos. Els 

de la vida que brilla, els de la vida que batega fort. 

 

Segona part del díptic Là, sur la falaise, però sense ser-ne realment la 

continuació. Més aviat el contrari. Ben bé el seu endret. El guant s’ha capgirat. 

Hem travessat a l’altra banda del mur, a l’altra banda del món. Aquesta vida 

formiguejant que desborda les parets. Aquí la tenim, davant nostre. Inquieta. 

Fràgil. Obstinada. Caparruda. Plural. No en té prou. No ha dit encara l’última 

paraula. Prové de molt i molt lluny. O parla pensant en el futur. No sap si ha 

sobreviscut a la catàstrofe o si la precedeix. No ho sap. Una cosa és segura: 

tremola… d’alegria, de tendresa, de por, de les ganes d’anar-hi, de no cedir, de 

no fer-se enrere, de trobar el com, de consumir-se d’angoixa, de penedir-se’n, 

de ser culpable, espantosament culpable, de ser aquest sanglot del món, que 

vacil·la, que vacil·la i tant li és, que vol assemblar-s’hi, que es presta als 

papers, que trastoca el que n’esperàvem. Tant és. Tremola. Com una cosa 

viva. Perquè és la vida mateixa. La que insisteix. 

― Barbara Métais-Chastanier 

http://www.teatrelliure.cat/
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la falaise (el penya-segat) 

 

Allà, al penya-segat, n’hi ha un bon grapat,  

és un poble sense terra,  

hi ha un penyal, humans, animals.  

La vida encara hi és,  

la vida i els seus racons, els entresolats.  

Al fons, hi ha miratges, trampes i passatges.  

El penya-segat és el punt que fa vertigen, és superar els límits per sentir-se 

viu, és com una muntanya interior que cal franquejar,  

ser al penya-segat, a la massa, a la carn,  

gratar allò que és sòlid, mirar de transformar allò que no es mou.  

Al racó, allà baix, al darrere, al fons, encara hi ha lloc per al somni.  

 

En el treball de grup, ens basem la idea que el més important no rau en el 

«què» sinó en el «com». De fet, intentar que un equip desenvolupi la seva 

capacitat d’adaptació o de transformació sense buscar que tothom s’assembli 

és un repte perpetu. Mirar de fer que les possibilitats de cada artista arribin més 

lluny, que cadascú s’obri per complet, exigeix treballar amb confiança per 

permetre que tothom s’arrisqui de veritat. Fabricar petites cerimònies per estar 

junts és ballar, recuperar-se, deixar-se portar per una pulsió comuna. La feina 

del cor ha de ser com un sòcol que engrava els individus. En el treball sobre el 

moviment continuarem aquesta recerca al voltant del ritu, del trànsit, quan el 

grup no és res més que un tot, unit per una mateixa energia, quan el moviment 

provoca vertigen i submergeix el grup en un mateix rampell. La feina 

d’escenografia és important en aquesta part del projecte per permetre crear un 

univers en què els homes i els animals poden circular lliurement, aparèixer i 

desaparèixer. 

Mirem de crear un espai en diversos nivells per permetre que els acròbates 

evolucionin en els descensos, les caigudes, els lliscaments, però també per 

procurar que els ocells i el cavall siguin lliures sobre l’escenari. Prosseguim la 

recerca al voltant del blanc i el negre, les parets de l’escenografia permetran 

intencionadament que les barreres deixin empremtes sobre els cossos i que els 

cossos les deixin a les barreres. 

― Baró d’evel 

http://www.teatrelliure.cat/
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Un dels acròbates de la companyia explicava fa poc que el primer que 

recorda de quan va incorporar-se a Baró d’evel és haver-nos trobat fent un mur 

de paper de 80 pòsters enganxats els uns als altres. 

Aquesta anècdota diu molt del funcionament de la companyia. És així: la nostra 

recerca no és tancada i el conjunt d’artistes, col·laboradors i tècnics es 

desplacen, s’influencien en les seves especialitats. Posar-se en perill a nivell 

artístic, buscar un art total, per a nosaltres és un repte que ens guia: 

necessitem creuar-nos, trobar-nos mentre busquem l’excel·lència en cada 

disciplina. És un treball ardu i quotidià, barregem el moviment, l’acrobàcia, la 

veu, la música, la matèria… Però la nostra particularitat és que incorporem en 

aquesta recerca la presència d’animals. 

En els nostres espais de representació, pensats com una mena de joiers, els 

animals que hi ha a l’escenari aporten un punt de brillantor en l’àmbit 

emocional. La seva presència afecta l’espectador i li ofereix una altra percepció 

de la representació que està tenint lloc. Ens agrada arriscar-nos amb un text 

precís, preparat per improvisar a cada instant, i pensar una dramatúrgia com si 

fos una calaixera, com poemes interiors que en fabriquen un de més gran. És 

paradoxal disposar per una banda de textos mil·limetrats i alhora absolutament 

lliures, però és una manera que ens permet estar sempre a la recerca de 

l’instant precís, fer veure allò que se’ns escapa, allò que s’explica malgrat 

nosaltres mateixos. Ens agrada considerar la representació com una cerimònia, 

un nou encanteri, invocar totes aquestes disciplines, tenir animals, nens, 

artistes dalt de l’escenari, per tal de fabricar espectacles que dirigeixin 

l’espectador cap a un laberint interior, a somiar despert. 

― Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias 

http://www.teatrelliure.cat/
https://barodevel.com/ca/camille-decourtye/
https://barodevel.com/ca/blai-mateu-trias/
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la premsa n’ha dit… 

"Em va agradar molt Falaise, una joia ferotge i poètica de la companyia franco-

catalana Baró d’Evel. Després del gran triomf del juliol al Grec, tornen (15 dies) 

al Lliure de Montjuïc: no us ho heu de perdre. Parlo amb el Blaï Mateu i la 

Camille Decourtye, els codirectors. Els dic que de tots els seus espectacles és 

potser el més indefinible. És i no és circ, és i no és dansa. No valen les 

etiquetes. Hi anirien bé poesia, humor, acrobàcia, però també inquietud. Els 

agrada el terme cerimònia. “I reencanteri. Portar l'espectador per un laberint 

interior, per un somni lúcid.” ― Marcos Ordóñez / El País 

"Falaise és la ratificació d’un camí artístic que rebutja les etiquetes. [···] El món 

imaginat per Blai Mateu i Camille Decourtye té textures de somni, olor 

d’humanitat, la sonoritat que nia en la inquietud, el sabor de les coses 

sorprenents i alhora conegudes, amb unes composicions visuals que 

arrosseguen i que ressonen amb cançons líriques i paraules que diuen ben 

poc. Un festival de joc i moviment que embriaga, que subjuga fins i tot quan es 

posa naïf." ― Santi Fondevila / Ara 

"Baró d'Evel escalen amb Falaise un cim important del teatre visual de base 

circense, sense haver d'envejar res a referents del gènere com James 

Thierrée." ― Manuel Pérez i Muñoz / El Periódico 

http://www.teatrelliure.cat/
https://elpais.com/cultura/2019/09/04/babelia/1567590071_691731.html
https://www.ara.cat/cultura/parets-castell-vomitaven-cossos_0_2279772026.html
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20190729/cronica-falaise-grec-7574537
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un espectacle amb 

Noëmie Bouissou 

Segueix cursos de circ a l'escola Le Lido de Tolosa de Llenguadoc des dels sis 

anys. Decideix professionalitzar-se seguint els cursos de les escoles 

preparatòries de Lomme i de Rosny-sous-Bois i, desprès, la formació 

professional del Lido en l'especialitat de pal xinès de 2011 a 2013. Viu la seva 

primera veritable experiència amb públic en un espectacle de final de curs que 

es va enregistrar a Escandinàvia. Aquell mateix any, coincideix amb Baró 

d’evel, que li proposen de participar en el seu projecte de creació sota carpa, 

Bèsties. En paral·lel, comença el treball de creació d’un solo, Le Perchoir, un 

espectable realitzat en el marc d’una col·laboració amb Baró d’evel. Participa 

com a intèrpret en la creació de Falaise. 

Camille Decourtye  

Criada en el món dels cavalls, estudia música al conservatori. Es forma com a 

acròbata de banquina i de balancí a les escoles nacionals ENCR de Rosny-

sous-Bois i, més endavant, al CNAC de Châlons-en-Champagne. 

Paral·lelament, desenvolupa un treball sobre la veu. El 2004, decideix integrar 

el cavall en els projectes de la companyia. Desenvolupa llavors un treball de 

llibertat i de comunicació per mitjà del cos, buscant el joc i la posada en relleu 

de la singularitat de cada animal en una reflexió etològica. És autora i intèrpret 

de tots els espectacles de Baró d’evel. Després de l’experiència col·lectiva amb 

¿Por qué no? I Bechtout’, dirigeix el projecte Petit Cirque au marché i, a partir 

de 2006, pren les regnes de la companyia amb Blaï Mateu Trias i creen els 

espectacles Le Sort du Dédans, Mazùt, Les Escapades, Bèsties, Là i Falaise. 

Claire Lamothe  

De ben petita se submergeix en la dansa contemporània amb els horaris 

flexibles del conservatori de Tolosa de Llenguadoc i, més endavant, s’integra al 

conservatori superior d’Anvers Artesis, a Bèlgica. Acabada la seva formació, 

treballa amb coreògrafs europeus com ara Wim Vandekeybus, Hofesch 

Shechter o la companyia holandesa De Dansers. A partir de gener de 2017 

reprèn el paper de Lali Ayguadé a Bèsties i participa com a intèrpret en la 

creació de Falaise.  

http://www.teatrelliure.cat/
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
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Blaï Mateu Trias  

Nascut a Barcelona, va créixer en una família impregnada dels corrents 

artístics catalans del postfranquisme. Amb la companyia de Tortell Poltrona, 

participa en les primeres expedicions de Pallassos sense fronteres. Es forma 

en les arts del circ a França, a l’École Nationale de cirque de Châtellerault, 

l’ENCR de Rosny-sous-Bois i el CNAC de Châlons-en-Champagne, on treballa 

amb artistes com Heddy Maalem, Beñat Achiary, Philippe Decouflé, Laurence 

Mayor, Eugène Durif, Francesca Lattuada, entre altres. Autor i intèrpret alhora 

de tots els espectacles de Baró d’evel, el 2006 es llança a l’experiència en 

solitari d’Ï (Teatre Lliure, 2011), en la qual qüestionava el circ en la seva forma i 

el posava en contacte amb material històric i dramàtic de la postguerra civil 

espanyola. Després de l'experiència col·lectiva, dirigeix la companyia a partir de 

2006 amb Camille Decourtye, i crea els espectacles Le Sort du Dédans, Mazùt, 

Les Escapades, Bèsties, Là i Falaise 

Oriol Pla i Solina 

Va començar al món del teatre amb creacions de Teatre Tot Terreny, amb 

espectacles de carrer, sota la direcció de Quimet Pla. Va cursar l’Stage 

Internacional a l’escola Estudis de Teatre de Berty Tovias, que segueix la 

pedagogia de Jacques Lecoq. És membre i cofundador de la companyia Espai 

Dual, i membre de la companyia Prisamata amb Iván Morales. Des de 2005 ha 

participat en Santa Joana dels Escorxadors, de Bertolt Brecht, dir. Àlex Rigola; 

Jo mai, d’Iván Morales; Cabaret K-barat, de la cia. Espai Dual; Guillotina, de 

Iago Pericot; Be God Is, d’Espai Dual, Cleòpatra d’Iván Morales, dins del cicle 

Tot pels diners; Ragazzo, de Lali Álvarez i Odisseus, d’autoria compartida amb 

Pau Matas i Quimet Pla. També és coautor de Travy. Darrerament ha participat 

en La calavera de Connemara, de Martin McDonagh, dir. Iván Morales. 

Ha col·laborat en les tvmovies i en sèries de televisió com ara Merlí, El día de 

mañana i Dime quién soy (en rodatge). En cinema, ha participat en Animals de 

Marçal Forés i Any de Gràcia de Ventura Pons, entre altres. El 2018 va rebre el 

premi Gaudí al millor actor secundari per Incerta glòria.  

El 2016, durant un taller proposat a la Biennal de Venècia, entra en contacte 

amb Baró d’evel i, en concloure una recerca sobre Falaise a L’Animal a 

l’esquena el 2017, Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias el conviden a participar 

en la creació de l’espectacle. 

http://www.teatrelliure.cat/
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
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Julian Sicard 

Segueix cursos de circ a l'escola Le Lido de Tolosa de Llenguadoc des dels 

cinc anys. Es professionalitza seguint els cursos de les escoles de Rosny-sous-

Bois i Châlons-en-Champagne. Paral·lelament, viu diverses experiències, 

sobretot treballant en una companyia de circ o en una estada d’un mes al 

Brasil, en un projecte social basat en el circ. El 2013 es troba amb Baro d’evel, 

que li proposen participar en el projecte Obres al Mercat de les Flors. La 

companyia li demana aleshores que passi a formar part de l'equip de Bèsties. 

Continua amb la companyia com a intèrpret de Falaise. 

Martí Soler 

Desprès d'acabar els estudis a l'escola del circ de Barcelona, es va formar en la 

disciplina de mà a mà a l’Escola Nacional de Circ de l’Academia Fratellini, on 

va conèixer la seva companya de disciplina. Es va formar com a portador, però 

també hi va aprendre la tècnica de la roda Cyr. També és músic i s’ha continuat 

formant paral·lelament al circ. Ha treballat com a intèrpret en diverses 

companyies (FactoreK, Circ Cric, Los Galindos, etc.). El 2007 va ser 

cofundador de la companyia Daraomaï, implantada a Carcassona. La 

companyia es va fixar en ell durant la seva participació en el vídeo realitzat per 

a Ï, el solo de Blaï Mateu. Ha participat en Bèsties i en Falaise. 

Guillermo Weickert 

Format com a actor a l’Instituto del Teatro de Sevilla i com a ballarí al Centro 

Andaluz de Danza el 1997, fa vint anys que evoluciona en totes dues 

disciplines als escenaris de dansa i de teatre nacionals i internacionals. 

Col·labora amb companyies o personalitats com Rui Horta Stage Works 

(Portugal), Robert Tannion (el Regne Unit), Àlex Rigola (Catalunya), Àngels 

Margarit (Catalunya), Tanzcompagnie Rubato (Alemanya) i, darrerament, amb 

Sol Picó (Catalunya). Alhora, crea i dirigeix obres com Lirio entre espinas o 

Material inflamable, amb la seva pròpia companyia. Així mateix, segueix la 

carrera de professor i, del 2014 fins ara, és docent de l’Institut del Teatre de 

Barcelona. En veure el seu treball amb Sol Picó i Karine Ponties (Bèlgica), la 

Camille i en Blaï van voler conèixer-lo i convidar-lo a participar en Falaise. 

http://www.teatrelliure.cat/
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/falaise
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Baró d’evel 

Fundada l'any 2000 pel col·lectiu d'artistes Julien Cassier, Adrià Cordoncillo, 

Camille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas Lourdelle i Blaï Mateu Trias, 

Baró d'evel ha creat espectacles de carrer, de sala, de carpa, concerts i, fins i 

tot, curtmetratges. El seu llenguatge incorpora tècniques de circ, de clown, de 

dansa i de cant. I música i animals en directe, en escena. Des del 2006 està 

codirigit per Blaï Mateu i Camille Decourtye. Ha estat companyia associada al 

Mercat de les Flors de Barcelona. A la ciutat ha presentat, entre altres 

espectacles, Là, Ï, Bèsties i Le Sort du Dédans, que va rebre el Premi Nacional 

de Circ de Catalunya l'any 2010. 

més informació www.barodevel.com 
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