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La companyia de circ francocatalana 
Baró d’evel torna al Lliure de Gràcia 

amb la reestrena de Mazùt,  
l’espectacle que va significar un canvi 
en la seva trajectòria artística, ara fa 
quasi 10 anys.  
Una oportunitat per (re)descobrir les 
arrels d’aquesta companyia que ha 
dut el circ al terreny de la poètica i el 
sensorial a través de la matèria i el so. 
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Sinopsi 
 
Dos éssers surten a buscar el seu animal interior perquè la humanitat els 
supera i volen retrobar les seves primeres sensacions: busquen els racons 
de la quotidianitat, amb les portes obertes cap als orígens. Retornem a 
l’escenari una obra imprescindible per entendre l’evolució escènica de la 
companyia Baró d’evel, creada per Blaï Mateu Trias i Camille Decourtye, 
interpretada ara per Julien Cassier i Marlène Rostaing. 
 

 
 
 

 

MÉS INFO  
https://www.teatrelliure.com/ca/mazut 
 
TRÀILER 

https://youtu.be/zS-oVMpveK8 
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En paraules dels creadors 
 
 

Mazùt és una obra que representa un gir en la trajectòria d’investigació de la companyia i 
que ha permès a l’equip de Baro d’evel seguir amb la descompartimentació dels seus 
llenguatges. Al afirmar el treball a través de la matèria, tot deixa empremta i el dispositiu 
escenogràfic i sonor genera una immersió total dins del quadre que és l’espectacle.  
 
Aquesta obra ha comptat molt per a la Camille Decourtye i en Blaï Mateu Trias. Ha fet 
néixer allò cap a què tendien des de fa anys i ha estat el punt de partida de les següents 
creacions, Bèsties i el díptic Là, sur la falaise (format per Là i Falaise). Paradoxalment, 
aquesta obra va ser poc vista, per això volem que torni als camins de la gira.  
 
Mazùt va néixer del duo, dalt de l’escenari, entre Blaï Mateu Trias i Camille Decourtye, 
però la solidesa de l’obra permet a la companyia considerar-la una primera experiència 
de transmissió d’un repertori.  
 
Els dos artistes intèrprets actuals, Marlène Rostaing i Julien Cassier, pertanyen a la 
mateixa generació, les seves trajectòries són prolífiques, el seu talent innegable i l’equip 
Baro d’evel es llança a aquesta aventura amb ells amb plena confiança. 
 
 
Baró d’evel 
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ENTREVISTA 

Parlant amb Blaï Mateu 
 
 
Mazùt es va estrenar el 2012, per què 

reestrenar-lo quasi 10 anys després?   
Per nosaltres tornar a posar en ruta Mazùt ara 
ens semblava interessant, perquè és un peça 
que no s’ha vist molt i també perquè és una 
peça que ens ha generat una nova estètica a la 
companyia. La col·laboració amb Pep Ramis, 
Maria Muñoz i Benoît Bonnemoison-Fitte va 
representar un moment realment important. A 
més, considerem que Mazùt és una obra 
d’actualitat encara a dia d’avui. Nosaltres 
deixem de ser intèrprets i ho passen a ser dos 
companys de la mateixa quinta, amb les 
mateixes experiències i experiència. És per 
això que trobem que té sentit tornar-ho a fer.   

  
De la primera edició a aquesta última, s’han 

fet canvis? Quins?  
Hi ha alguns canvis, però l’escriptura és 
realment la mateixa. A nivell d’interpretació, sí 
que s’ha adaptat els rols als recorreguts dels 
nous intèrprets. De fet, se’ls han fet seus.  

 
Abans vas ser intèrpret de l’espectacle i ara 

només participes com a creador. Per què?   
Nosaltres sempre creem les peces des de dins, 
perquè així entenem una mica el que fem i qui 
som. El mètode que tenim nosaltres és a partir 
de la improvisació: tenim idees en ment que es 
van modificant. El fet de poder dirigir-ho i 
veure-ho amb Camille des de fora és un 
exercici que no havíem fet mai i que ens venia 
de gust provar. També per començar a treballar 
una mica més des de fora de l’escenari, cosa 
que segurament farem els pròxims anys. Tot i 
així, no descartem continuar actuant com ho 
hem fet a Là i Falaise.  

 
Quina relació guarda Mazùt amb altre peces 

vostres més recents com Falaise i Là?   
Mazùt té un punt estètic i mabté una relació 
amb la matèria a nivell de dramatúrgia que part 
d’un punt més teatral  Forçosament té connexió 
amb Là i Falaise. Mazùt és un duet i Là també. 
El material de recerca dintre del dispositiu 
escenogràfic és diferent, però hi ha una mica la 
sensació de fer-ho a partir de l’expressió 
corporal i de tot el que surt dels cossos.  

 
A què fa referencia el títol de Mazùt?  

Mazùt en francès vol dir ‘petroli’. Tota la 
recerca del que és l’escenografia s’ha fet a 
partir d’uns plànols de cerca de petroli del 
Sàhara que havíem trobat i és una mica el punt 
partida de tota l’escenografia. Les gotes 
d’aigua que cauen són les fuites d’aquest món 
o d’aquesta societat que va perdent petroli per 
tot arreu. Ens agradava la sonoritat de Mazùt. 
És el punt de recerca d’aquesta empresa. 

 
Què es vol transmetre amb l’obra?   

Creem els espectacles com una resposta a 
l’espectacle precedent. Abans de Mazùt, 
havíem fet Le sort du Dedans, un espectacle 
amb carpa, contrabaixista i amb en 
Bonito, el cavall. La idea doncs, era posar-se i 
entrar més dins el món del moviment i en un 
món més plàstic. Les trobades amb Mal Pelo i 
amb en Benoît Bonnemoison-Fitte eren per 
intentar generar una nova escriptura, ja que el 
somni de fer un espectacle amb carpa el vam 
complir amb Le sort du Dedans. Era com 
començar a buscar nous fronts i nous reptes 
i Mazùt va ser realment la primera etapa 
d’aquesta manera d’escriure que després 
també hem pogut retrobar a Là i Falaise, on es 
barregen tots els llenguatges: música, 
teatralitat, cos, moviment, escenografia 
plàstica. Tot forma part d’un mateix món i 
també ens permet anar cap a imatges que igual 
són més abstractes però que 
es connecten amb punts emocionals molt 
concrets per a nosaltres.  

 
És el primer treball amb animals a escena? És 
una manera de reivindicar l’essència original 

del circ sense deixar de ser contemporani?  
A Mazùt va participar un gos que va morir el 
2016. Ara ha agafat el seu paper la 
gossa Patchouka. Es mira l’espectacle des de 
lluny. Té poques intervencions però, alhora, 
està present en tot moment. És veritat que no 
és el primer espectacle on tenim animals: des 
de l’estrena de ¿Por qué no? ja hi havia un gos. 
Sempre hi han estat present els animals, però 
no de forma sistemàtica.
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La premsa ha dit... 
 
“Instint i cor. Treballada simbiosi de circ, dansa, música i arts plàstiques que 
arrossega a l’espectador per les emocions, els sentits i la intuïció més que no pas 
per la raó.” 
 
Mariona Sanfeliu, Núvol, 17/12/2012 

 

  
 

ARTICLE SENCER 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/mazut-o-acceptar-el-canvi-des-de-aqui-i-ara-4865 
 
 
 

“Un espectacle que fa un pas endavant cap a la integració entre disciplines 
artístiques diverses, sense renunciar en cap moment a la tendresa poètica.” 
 
Santi Fondevila, Ara, 16/12/2012 

 

  
 

ARTICLE SENCER 

https://www.ara.cat/cultura/mazut-esplendid-treball-blai-mateu_1_2372876.html 
 
 
 

“Amb humor, poesia, dansa acrobàtica, cant, música, els dos artistes ens entreguen 
una visió kafkiana de la vida que no exclou la tendres.” 
 
Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Bobigny 

 

  
 

ARTICLE SENCER 

https://www.mc93.com/saison/mazut 
 
 
“Mazùt té un punt d’esgarrifós, perquè ens posa davant la mirada un reflex d’aquell instint 
ingovernable que tots duem dins; però també és plena de tendresa i d’amor, com demostren els 
quadres més propers a la dansa contemporània.’’. 
 
Diari de Girona, APCC, 27/11/2012 

 

  
 

ARTICLE SENCER 

http://www.apcc.cat/noticies/285/la-tendresa-dels-baro-devel-mes-besties 
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BIOGRAFIA 

Baró d’evel  

companyia 
 
Un dels acròbates de la companyia contava que el seu primer record fins de Baro 
d’evel va ser que ens va conèixer quan estàvem fabricant una paret de paper 
amb 80 cartells pegats entre si. Aquesta anècdota diu molt sobre com funciona la 
companyia. Efectivament, la nostra recerca no està compartimentada i tots els 
artistes, així com els col·laboradors i els tècnics, es mouen dins de les seves 
particularitats. Posar-se, des d’un punt de vista artístic, en perill, buscar un art 
total, és un desafiament motor per a nosaltres. Necessitem intercanvis, trobades, 
al mateix temps que busquem l'excel·lència de cada disciplina. És un treball ardu 
i diari; barregem el moviment, l'acrobàcia, la veu, la música, la matèria i la nostra 
particularitat és incorporar a aquesta cerca la presència dels animals. En els 
nostres espais d'actuació, pensats com a petites joies, els animals que estan en 
l'escenari aporten una certa emoció resplendent. A l'espectador li impressiona la 
seva presència i la representació es percep d'una altra manera. Ens agrada 
arriscar-nos i realitzar una escriptura precisa, disposada a improvisar 
contínuament, pensar en una dramatúrgia amb compartiments, com poemes 
interiors que en van fabricant un de major. És paradoxal tenir escriptures 
mil·limetrades i, al mateix temps, totalment lliures, però per a nosaltres és una 
manera d'estar contínuament buscant l'exactitud de l'instant, de mostrar allò que 
se'ns escapa, allò que parla de nosaltres encara que no vulguem.  
Ens agrada pensar l'espectacle com una cerimònia, com un reencantament; 
convidar a totes les disciplines, tenir en l'escenari animals, nens, artistes, per a 
elaborar espectacles que portin a l'espectador per un laberint interior, per un 
somni, però estant despert. La companyia té la seva seu a Lavelanet-de-
Comminges (França). 
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2000 Creació de Baro d'evel com a col·lectiu format per sis artistes: Julien 
Cassier, Adrià Cordoncillo, Camille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas 
Lourdelle i Blaï Mateu Trias 
2000 ¿Por qué no?, espectacle de carrer, fundador de la companyia 
2003 Bechtout’, espectacle de sala 
2005 Petit cirque au marché, projecte per als mercats de la regió Midi-Pyrénées 
2006 Assumeixen la codirecció de la companyia la Camille Decourtye i en Blai 
Mateu Trias 
2006 Ï, solo de pallasso de Blaï Mateu Trias, espectacle de sala 
2009 Le Sort du dedans, espectacle de carpa, circ itinerant 
2012 Mazùt, espectacle de sala 
2015 Bestias, espectacle de carpa 
2015 The Missing Part, curt dirigit amb Salvador Sunyer 
2016 La Cachette, concert 
2018 Là, primera part del díptic Là, sur la falaise, espectacle en teatres 
2019 Falaise, segona part del díptic Là, sur la falaise, espectacle o en teatros 
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BIOGRAFIA 

Camille Decourtye  

creadora 
 
Cofundadora de Baro d’evel, és autora i intèrpret de tots els espectacles de la 
companyia. De la seva infància, envoltada de cavalls, i plena de viatges en 
roulotte i a cavall, conserva la necessitat d'inventar una manera de vida i de 
recerca que respongui a la seva necessitat d'itinerància i de trobades. Això la 
porta a formar-se a les escoles nacionals de circ i a desenvolupar un treball 
d'experimentació sobre el moviment i la veu. Afina el seu vincle i la seva 
col·laboració amb els animals, amb els quals viu, a partir d'un treball basat en 
els principis de l'etologia. La seva necessitat de comptar l'invisible, de posar en 
relleu el que ens uneix en aquest món deteriorat, li infon energia per a 
preguntar-se, en cada projecte, com s'amaguen en cada artista, en cada 
espectador, els conflictes i els complexos pactes que establim amb el món. La 
seva obsessió per la descompartimentació dels llenguatges, dels papers i de 
les maneres d'experimentar converteix l'escriptura de Baro d’evel en una cerca 
metafísica en moviment. 
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BIOGRAFIA 

Blaï Mateu Trias  

creador 
 
Cofundador de Baro d’evel, és autor i intèrpret de tots els espectacles de la 
companyia. Neix a Barcelona. Els seus pares són pallassos i creix envoltat dels 
corrents artístics catalans post-Franco. Gràcies al Circ Cric, a les gires al costat 
de Tortell Poltrona i a les expedicions amb Pallassos Sense Fronteres, 
desenvolupa un gust per l'encreuament de llenguatges. Als 16 anys se'n va a 
França per a formar-se en les arts del circ, instal·lant-se després al país. La 
trobada amb una nova cultura amplia la seva visió de les possibilitats existents i 
confirma també el seu arrelament a la cultura d'origen: la catalana. Es veu 
influenciat per la seva arquitectura i els seus pintors, un vincle polític amb el 
pallasso i amb la seva mirada benèvola cap al món, i la generositat i valentia de 
les arts de carrer. El seu sentit del ritme i de l'espai és la base del seu treball de 
recerca i la seva obsessió per la musicalitat del moviment genera una 
escriptura coreogràfica singular. Des de fa 20 anys, la seva visceral necessitat 
d'experimentar a través de la matèria, li fa concebre espais de joc innovadors i 
li permet qüestionar les diferents formes d'escriptura contemporànies amb Baro 
d’evel. 
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BIOGRAFIA 

Julien Cassier 

intèrpret 
 
Després d'una trajectòria circense que li porta, des de molt jove, pel camí del 
circ itinerant, passa pel LIDO, l'escola de circ de Tolosa, abans d'incorporar-se 
al Centre nacional d'Arts del Circ del qual en surt el 2001 com a saltador de 
bàscula i acròbata. Col·labora llavors amb diversos col·lectius, entre els quals 
es troben Baro d’evel, Cirk Cie, La Tribu Iota, la Cie Anomalie, La Cliqui o la 
Compagnie 111.  
 
Amb el desig d'unir cos i narració prop del seu entorn rural, cofunda amb 
Christophe Rulhes la formació GdRA el 2007, des d’on fa i crea peces de 
dansa i coreografia, i concep diversos aparells/escenografies l'ús de les quals 
aplica dalt de l'escenari. Busca compromisos intensos i en brut en escena.  
 
Com a artista pluridisciplinari que és, s'embarca en l'exercici d'investigar: grava 
pel·lícules i sons, així com materials que després trasllada a l'escenari i aborda 
el text i la interpretació actoral en moltes de les seves obres. Amb la companyia 
GdRA, crea la sèrie La Guerre des Natures, recerca teatral a través del món, 
composta de tres parts: Lenga (2016), Yori Kuru Mico (2017) i Selve (2019). 
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Marlène Rostaing  

intèrpret 
 
Comença a fer teatre el 1994 a Lió amb Bernard Bauguil i obté un Diploma 
d'estudis universitaris en Arts de l'Espectacle a la Universitat París 8 St Denis. 
A continuació, entra a l'Escola Marcel Marceau on descobreix la manyaga 
corporal. La tècnica d’Etienne Decroux es converteix ràpidament per a ella en 
una primera eina coreogràfica. Com a acròbata, segueix la seva formació 
professional a l'escola de circ Le Lido, a Tolosa, i paral·lelament segueix 
classes de dansa contemporània al centre de dansa James Carles. Al llarg dels 
anys, continua formant-se en dansa amb David Zambrano, Nina Dipla, Coraline 
Lamaison, Roberto Olivan, Sharon Fridman; en teatre amb Simon Abkarian, 
Yoschi Ohida; en improvisació amb Joëlle Léandre i Cécile Loyer i en cant amb 
David Goldsworthy (Roy Hart Theater) i Beñat Achiary, Hélène Sage, Elise 
Dabrowski.  
 
Durant el 2019 i el 2020 es perfecciona a l'Escola donis Glotte-Trotters (Centre 
de recerca i de Formació Vocal) a París. Com a ballarina col·labora, entre 
altres, amb Josef Nadj, Aurélien Bory i Phia Ménard. Crea la companyia Bodi! 
Don’t Cry, dedicada als seus projectes de dansa i de performance vocal, amb la 
qual desenvolupa actualment l'espectacle Furia amb Leïla Martial. 
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Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 

Julien Cassier 
Marlène Rostaing 
i el gos Patchouka 
 
COL·LABORADORS 

Benoît Bonnemoison-Fitte, Maria Muñoz i 
Pep Ramis / Mal Pelo 
 
IL·LUMINACIÓ 

Adèle Grépinet 
 
SO 

Fanny Thollot 
 
VESTUARI 

Céline Sathal 
 
TREBALL RÍTIMIC 

Marc Miralta 
 
PRODUCCIÓ 

Baró d’evel 
 
RESIDÉNCIES 

ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie; 
L’Estive, scène nationale de Foix et de 
l’Ariège 
 
EN COL·LABORACIÓ AMB 

ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
MC93 – Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis, Teatre Lliure, Parvis – scène 
nationale Tarbes-Pyrénées, Malakoff scène 
nationale – Theatre 7, Romaeuropa festival i 
L’Estive, scène nationale de Foix et de 
l’Ariège. 
 
ENGINYER DE GOTES 

Thomas Pachould 
 
CONSTRUCTOR 

Laurent Jacquin 
 
 

DIRECCIÓ TÈCNICA I TÈCNIQUES DE 
LLUMS 

Maire Boetas o Louise Bouchicot 
 
TÈCNICS DE SO 

Timothée Langlois o Naïma Delmond 
 
REGIDORA 

Cédric Brejoux, Mathieu Miorin o Cyril 
Turpin 
 
DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA COMPANYIA 

Nina Pire 
 
DELEGAT DE DIRECCIÓ I DIFUSIÓ 

Laurent Ballay 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Pierre Compayre 
 
ADMINISTRACIÓ 

Caroline Mazeaud 
 
COMUNICACIÓ 

Ariane Zaytzeff 
 
CREACIÓ ORIGINAL 2012 
COPRODUCCIÓ 

EL CANAL, Centre d’Arts Escèniques 
Salt/Girona, Mercat de les Flors, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre 
Nacional de la rue, La Verrerie, pôle national 
des arts du cirque languedoc- Roussillon i 
Festival Montpellier – Danse 2012, Festival 
La Strada en Graz 
 
AMB L’AJUT DE 

L’Animal a l’esquena Celrà i la scène 
nationale du Petit Quevilly / Mont Saint-
Aignan 
 
AMB EL SUPORT DE 

Ministeri de la Cultura i Comunicació – 
Direcció Regional d’Afers Culturals 
Midi.Pyrénées, la Région Medi-Pyrénees i el 
Conseil Départamental de Haute-Garonne 
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Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dc. a ds. 20.00 h 
Dg. 18.00 h 
03 i 04/01 20.00 h 
31/12 i 01/01 no hi ha funció 
 
PREU 

9 € - 29 € 
 
 
 

 
 
DURADA 

1 h  
 
IDIOMA 

Espectacle sense text  
 
LLOC 

Gràcia 
 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-mazut 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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