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La nit dins el bosc
Per a tots els PúbliCs > a partir de 5 anys
conte • mÚsicA en directe • video en temps reAl

 www.compagniedusarment.com



La nit dins el bosc
EspEctaclE INFaNtIl a paRtIR d’uN coNtE dE BENoît BRoyaRt

text Benoît Broyart 
adaptació compagnie du sarment
direcció Neus Vila Pons 
escenografia i llums Perrine Cado
compositor i músic Sébastien Chatron
video en temps real François Granjacques

Amb
Neus Vila Pons , Gina Vila Bruch/Laura Calvet, 
Cédric Chayrose/Jérôme Godgrand, Sébastien Chatron

Tres actors, un músic, un videartista
5 persones de gira



La història
En Jaume viu amb el seu pare, 
llenyataire, al llindar del bosc.
En Lluc s’està tot el dia tallant arbres
i en Jaume es queda a casa ;
és massa petit per acompanyar-lo.
Un vespre en Lluc triga a tornar.
Llavors en Jaume surt a buscar el seu pare.
En Jaume es perd aviat enmig del bosc perillós, 
i en Lluc el busca dins la nit...

Un espectacle amb
una bona dosi d’aventura, 
un bri de por
i ple d’amor.
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CADA MATÍ EN JAUME SENT QUE LA PORTA DE 
CASA ES TANCA. OBRE UN ULL I VEU PER LA 
FINESTRA QUE EL PARE S'ALLUNYA, LA DESTRAL 
SOBRE L'ESPAT LLA. EL MIRA MENTRE S'ENDINSA 
EN EL BOSC, SEMPRE PER LA MAT EIXA SENDERA. 
ALGUNS DIES, AMB LA HUMITAT, UN CERCLE DE 
BROMA RODEJA LA CASA. ALESHORES EN LLUC 
DESAPAREIX BRUTALMENT I EN JAUME TÉ POR 
QUE EL BOSC L’ENGOLEIXI.
CADA VESPRE EN JAUME SEU A LA VORA DEL 
FOC. REMENA LA SOPA AMB UN CULLEROT DE 
FUSTA PERQUÈ EST IGUI A PUNT QUAN EL PARE 
TORNI.PER LA FINESTRA, VEU QUE TORNA EL 
PARE, BRUT I ESGOTAT, LA DESTRAL SOBRE 
L'ESPAT LLA. EN LLUC SEMPRE ÉS A CASA ABANS 
DE LA FOSCA. PERÒ AQUEST VESPRE ÉS DIFERENT.

Els ingredients

 Una mica de valentia
 Bandolers
 Un bosc profund
 Monstres horribles i peril losos
 Música estranya
 Un ogre
 Tres actors
 Bruixes
 Ombres gegants
 La pell espessa d’un l lop
 Boscúria i  pors en imatges
 Dracs
 Molt d’amor…

_ 4 _ • dossIER aRtÍstIc • La nit dins el bosc



El títol La nit dins el bosc ja ho evoca 
tot: la por de la fosca, representada per 
aquest bosc profund, terreny ignot on 
el menut s’aventura.

Sovint les pors de la nostra infantesa 
acompanyen l’adult que som. L’obra 
explica aquesta etapa d’aprenentatge. 
El pare d’en Jaume li prohibeix d’entrar 
tot sol dins el bosc, massa perillós. Però 
ell, impacient i inquiet perquè el pare no 
arriba, travessa el llindar, depassa les 
prohibicions. En Jaume haurà d’afron-
tar el llop, l’ogre i la bruixa... En definiti-
va, deurà vèncer les seves pors.

El nostre espectacle interpel·la, per da-
munt de tot, el poder de la imaginació, 
que transforma la realitat percebuda 
pels nostres sentits i conté una infini-
tud d’altres móns. Les emocions defor-
men la realitat. Com menys coses per-
cebem, més aterrits estem. És a causa 
de la imaginació que neixen les pors 
més grans. La manca de referències 
dins la negror, aquesta nit profunda, re-
presenta els moments en què, en el de-
curs de la vida, l’ésser humà es busca a 
si mateix i, de retruc, evoluciona.

La posada en escena ha estat conce-
buda perquè els espectadors siguin al 
cor de l’aventura d’en Jaume. El so, la 
imatge i l’escenografia acompanyen la 
narració i col·loquen el públic ben bé al 
moll de les emocions dels personatges.

A través de l’experiència d’en Jaume, 
ens proposem donar algunes claus de 
lectura i un exemple bonic de la manera 
en què es poden superar les pors.

L’acció es desplega en tres espais: l’in-
terior de la casa, el llindar del bosc i el 
bosc profund. La narradora s’està a to-
car de l’escenari, en el present que viu 
l’espectador.

De vegades aquest món en què en Jau-
me i el seu pare evolucionen existeix 
a través dels mots pronunciats per la 
narradora, de les imatges projectades, 
de les ombres, de la música i, sobre-
tot, s’hi entremesclen el mot, el vídeo, 
la música, el cos dels actors, l’ombra 
i la llum.

Un espectacle amb una bona dosi 
d’aventura, un bri de por, un xic d’hu-
mor, molta excitació i ple d’amor.

Nota d’intenció
Per créixer,

de vegades cal desobeïr…“ “
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L’equip
Neus Vila Pons,

Es forma com a actriu a Barcelona amb la Txiki 
Berraondo i el Manuel Lillo, i després a París amb 
en Laurence Bourdil, en Philippe Carbonneaux i 
en Patrick Haggiag. Té un mestratge de l’Institut 
d’Études Théâtrales (Sorbonne Nouvelle-Paris 3).
Dirigeix els primers muntatges francesos de dos 
textos catalans: Quatre dones i el sol, d’en Jordi Pere 
Cerdà, i  El color del gos quan fuig , de la Beth Escudé 
i Gallés. El 2008 dirigeix Bios (quelques tentatives) 
sobre textos d’Emmanuelle Rodrigues i Joseph 
Danan. El 2014 signa el seu primer espectacle per 
a públic infantil, La nit dins el bosc , adaptació del 
conte d’en Benoit Broyart.
El 2016 signa Presonera-es , una obra sobre la 
condició femenina que barreja teatre, dansa i 
música acusmàtica, i codirigeix l’espectacle infantil 
Xxt! Tenim un pla ,  a partir del conte d’en Chris 
Haughton.
Entre les seves realitzacions com a actriu trobem: 
L’Ocell Cerdà , d’en Jordi Pere Cerdà, direcció d’en 
Cédric Chayrouse, Le nuage en pantalons, d’en 
Vladimir Maiàkovski, dirigida per la Natacha Kantor, 
Le dernier jour de la création, d’en Joan Casas, 
direcció de l’Aurélie Rolin, Juste la fin du monde, 
d’en Jean-Luc Lagarce i Phaedra-Phaedrae, a partir 
del mite de Fedra, dirigida per en Thomas Cepitelli, 
Le petit maître corrigé , de Marivaux, amb direcció de 
la Sabine Gousse i Lu blanc de lu groc, creació de la 
Vuelta Teatre, dirigida per la Marta Galán.

Cédric Chayrouse,

El 2016 codirigeix l’espectacle per 
a tots els públics Xxt! Tenim un pla, 
a partir del conte d’en Chris Haughton. 
El 2011 dirigeix, L’Ocell cerdà , espectacle 
bilingüe que barreja vídeo, música 
electroacústica i poesia, en homenatge a 
l’autor Jordi Pere Cerdà. El 2008 desenvolupa el 
projecte Faim d’écrits pour fins de mois difficiles, 
un seguit de petites formes teatrals, i dirigeix 
L’Entretien , d’en Philippe Malone i Le nouveau 
pays ,  de l’Emmanuelle Rodrigues. Dins el marc de 
la promoció d’autors catalans a França (Institut 
Ramon Llull), dirigeix Soeur étrangère de la poeta 
Maria Mercè Marçal.
És titular d’una llicenciatura en Estudis Teatrals 
(Sorbonne Nouvelle-Paris 3).
Es va formar com a actor a l’Institut del Teatre de 
Barcelona i al Conservatoire del 20è, a París.
Ha fet d’actor a Bios (quelques tentatives), creació 
de la Neus Vila Pons, Un conte mineur , d’en John 
Dennis (premi Paris Jeunes Talents 2007), dirigit 
per la Sidonie Han. La nit dins el bosc , d’en Benoît 
Broyart, dirigit per la Neus Vila. Viure sota vidre , de 
l’Edward Palmetshofer, dirigit per la Sarah Bernardy, 
Chien-Brosse , d’en Pere Calders, dirigit per en Víctor 
Borràs i recentment en l’òpera Jeanne d’Arc au 
bûcher , de l’Arthur Honegger, sobre un text d’en Paul 
Claudel, dirrigit per l’Àlex Ollé (La Fura dels Baus).
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Sébastien Chatron,

Compositor i intèrpret de música acusmàtica des 
de 1996, treballa també per a l’espectacle viu. De-
senvolupa una carrera d’intèrpret en diferents acus-
mòniums (orquestra d’altaveus) a Europa, i rep el 
Ier premi del Concurs d’Interpretació espacialitzada 
L’Espace du son (Brusel·les, 2008). Violinista de for-
mació, ha estudiat també musicologia a la Sorbona 
i al Conservatori de París, així com composició amb 
en Philippe Leroux. Les seves obres han estat inter-
pretades a França, Bèlgica, Anglaterra, Suècia, Mè-
xic, Suïssa... La seva forta implicació en el món de 
l’espectacle viu (teatre i dansa) el porta a treballar 
com a compositor i intèrpret en nombrosos indrets 
de França i de l’estranger, sempre amb la passió 
d’eixamplar la recepció de les músiques electro-
acústiques. És així que ha col·laborat amb en Denis 
Charolles, la Neus Vila Pons, l’Hubert Petit-Phar, en 
Christophe Luthringer, en Pascal Parsat, en Domini-
que Pasquet, l’Yves Pignot, en Pierre Pirol, en Xavier 
Clément, l’Yves Adler...

Laura Calvet, 

La seva trajectòria ve marcada per la dansa, que comen-
ça de ben petita, per la música i el cant, i pel teatre. Actriu 
de pare català i mare francesa, sempre ha volgut viure 
experiències que li permetin viure a cavall entre les dues 
cultures. Després de rebre el mestratge a l’escola de la 
Nancy Truñon i de la Txiki Berraondo, continua els seus 
estudis d’interpretació a l’Institut del Teatre (area gestu-
al) i els finalitza al Conservatoire Supérieur d’Art Drama-
tique de Paris (CNSAD). 
D’entre les seves experiències com actriu destaquen els 
treballs Argelers sur mer dirigida per Alex Rigola, Mas-
ticació de Patrick Kermman dirigida per Montse Bonet, 
Que azul era el cielo o no me aguanto estar sola de Me-
lina Pereyra, Chien Brosse de Pere Calders dirigida per 
Victor Borràs de la companyia Teatre Nu i la feina de 
contacontes amb la productora Lali Rondalles. Treballa 
dues temporades a l’àrea d’ajudantia de direcció amb 
Christian Schiaretti al Théâtre National Populaire de Lyon 
(TNP). En l’àmbit de la dansa teatre ha treballat amb An-
drés Corchero i Marta Carrasco, Carles Sales i amb el 
coreògraf i ballarí canadenc Henry Daniel, amb qui marxa 
de gira a Vancouver amb l’espectacle Barca: el otro lado.
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François Grandjacques, 

Des de 2017 realitza vídeos de 13 minuts per a l’emis-
sió Invitation au voyage, d’Arte. Enceta així mateix el 
rodatge del seu llarg metratge Être Humain.
Ha creat vídeos en temps real per a espectacles vius 
amb en Cédric Chayrouse, la Neus Vila Pons, l’André 
Serre-Milan, la Natacha Kantor... Realitza 78 films molt 
curts per Internet entre 2006 i 2009. Signa diversos do-
cumentals, en particular Le Manifeste Olympique  (52’, 
comprat a 70 països) i diferents reportatges a l’Àfrica 
per al Senat. Amb motiu de la creació de L’Ocell cerdà, 
teixeix un retrat d’en Jordi Pere Cerdà.
Ha rebut cinc primers premis pels seus films. Realitza 
curts, com Kankant, amb la Gisèle Casadesus i l’Eléo-
nore Hirt, o Éloge de la fuite, amb la Constance Dollé. 
Crea llocs per a exposicions que barregen cultures. Es-
tudia a l’ESRA, on entra l’any 1992.
Realitza el seu primer film en 16mm als 17 anys, en 
1991.

Perrine Cado, 

Mentre estudiava a l’Institut d’Estudis Teatrals a la Sor-
bona, on coneix a Cédric Chayrouse, que la incorpora com 
a actriu a una de les seves recerques teatrals università-
ries entorn d’un poema de Bertolt Brecht. Posteriorment 
estudia Escenografia a l’Escola Nacional Superior d’Arts 
i Tècniques de Teatre de Lió (ENSAT), on es postgradua 
amb una posada en escena d’Alain Françon.
Continua la seva formació escènica a la companyia Louis 
Brouillard (Joël Pommerat), on treballa com a regidora de 
plató, i a la companyia Les endimanchés (Alexis Fores-
tier), on fa de regidora de vídeo, concretament a Divine 
Party. Des del 2009 treballa per a espectacles de teatre, 
música i dansa contemporània. En les seves creacions la 
llum adquireix cada vegada un paper més notori.
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Sylvain Séchet, 

Després d’una formació en l’audiovisual 
especialització en imatge a Montaigu (França), el 
Sylvain viu la seva professió a cavall entre el cinema, 
on treballa com director de foto i cameràman, i el 
teatre. Al teatre, signa el disseny de llums de Quatre 
dones i el sol de Jordi Pere Cerdà, Bios (quelques 
tentatives) a partir de textos de Joseph Danan 
i Emmanuelle Rodrigues, La nit dins el bosc de 
Benoît Broyart dirigides per la Neus Vila, Le nouveau 
Pays d’Emmanuelle Rodrigues dirigida per Cédric 
Chayrouse amb la compagnie du sarment, Un conte 
mineur de John Dennis dirigida per la Sidonie Han, 
La plus forte basat en l’obra d’August Strindberg, 
dirigida per Jonathan Heckel, Moonstres !!! dirigida 
per Laurent Fraunié amb la compagnie Label Brut 
i Ce soir, Lola Blau dirigida per Marilyse Boiteau 
amb les companyies Cie Freshly Roasted i Ultreia 
Cie. També signa el disseny de llums de diversos 
espectacles fruit dels tallers que la companyia 
Tamerentong organitza amb nens amb situació 
precària dels barris de Belleville, Saint-Denis et 
Mantes-la-Jolie a França.

Benoît Broyart, l’auteur

Nascut el 1973, va treballar en una llibreria i va fer de 
corrector abans de dedicar-se en exclusiva a l’escriptu-
ra. És autor de novel·les, àlbums, espectacles, guions de 
còmics, documentals. Sempre ha sentit una gran fasci-
nació per les novel·les amb infants que fan de narradors. 
Escriu, bàsicament, per al jovent i sobre la infantesa, 
buscant veus de mainada, que identifica amb la seva 
veu del passat però també amb les d’una bona colla de 
persones. El seu propòsit és fer sorgir aquestes veus i 
escoltar-les.



Taller 1
taller de teatre en francès o català,
al voltant de les temàtiques de l’espectacle

Taller 2
iniciació a l’univers sonor 
i a la espacialització (orquestra dàltaveus)

Taller 3
iniciació a l’escenografia

xERRadEs I tERtúlIEs EN acaBaR l’EspEctaclE

Al voltant de l’espectacle
sEssIoNs EscolaRs a paRtIR dE 5 aNys / tallERs d’INItIacIÓ aRtÍstIca
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La compagnie du sarment
La companyia neix de la trobada d’actors que surten dels Ateliers du Sapajou, a 
Montreuil (93).

Des de la seva creació, l’any 2001, té la voluntat de ser una plataforma d’intercanvis plu-
ridisciplinaris, un lloc de reflexió sobre la creació escènica. Un mateix espai on directors 
d’escena, autors, escenògrafs, musics, videoartistes... interroguen l’acte de pujar a un 
escenari per parlar del món. Eixamplar els límits, els horitzons i arribar així als marges 
generadors de teatralitat.

La companyia està ancorada des de l’inici als pirineus Orientals, sobretot amb la creació 
de Quatre femmes et le soleil, d’en Jordi Pere Cerdà l’any 2003, l’espectacle poètic bilin-
güe L’Ocell cerdà el 2011 o més recentment amb el seu espectacle infantil Xxt! Tenim un 
pla. Per la seva especifitat transfronterera, ha creat la major part dels seus espectacles 
en francès i en català.

Des del 2014 la companyia s’ha instal·lat a la Cerdanya (66), a fi d’inscriure el seu treball 
i el seu procés artístic en el territori. Desitja d’aquesta manera portar a la pràctica una 
política activa d’acompanyament dels públics i particularment dels públics desafavorits 
(ruralitat, muntanya), per permetre’ls d’accedir a l’enriquiment interior per la cultura i les 
pràctiques artístiques. A més de les seves produccions artístiques i en el marc de les 
seves accions culturals, la companyia desenvolupa projectes d’acompanyament artístic 
a l’interior d’establiments escolars.
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2016-2017

Xxt! Tenim un pla
tots els públics> a partir de 2 anys i famílies
Adaptació i direcció Cédric Chayrouse i 
Neus Vila Pons
a partir del conte de Chris Haughton
> bArcelonA, fol66 (AlényA, pézillA-lA-rivière), cAbes-
tAny, clAirA, villelongue-de-lA-sAlAnque, sAint-es-
tève, pAlAu de cerdAgne, sorède, elne / fête du livre 
vivAnt toulouges, médiAthèque centrAle de perpignAn, 
cAves ecoiffier AlényA, théâtre des Aspres thuir, pArc 
nAturel régionAl des pyrénées cAtAlAnes…

2016-2017

Presonera-es
Espectacle pluridisciplinar
a partir de 13 anys
Adaptació i direcció Neus Vila Pons, a partir 
de l'obra de Jordi Pere Cerdà
> bArcelonA, perpignAn, cAves ecoiffier AlényA, girA 
66 tous Au théâtre, sAint-pierre-del-forcAts, sAint-
lAurent-de-cerdAnys, cArAmAny, osséjà…

2013-2016

 
La nit dins el bosc
Espectacle infantil a partir de 4 anys
Adaptació i direcció Neus Vila Pons
a partir del conte de Benoît Broyart
> fête du livre vivAnt (toulouges, terrAts, sAillA-
gouse / mostrA infAntil iguAlAdA, cAves ecoiffier 
AlényA, médiAthèque centrAle de roAnne, théâtre 
des Aspres thuir, osséjà, bellver de cerdAnyA…

2011-2016

L’Ocell cerdà 
Espectacle poètic bilingue
a partir d'11 anys
Direcció Cédric Chayrouse  
a partir de l'obra de Jordi Pere Cerdà
> théâtre municipAl de perpignAn, cAves ecoiffier 
AlényA, centre culturel jeAn ferrAt cAbestAny, 
centre d’études cAtAlAnes de pAris, osséjà, sAil-
lAgouse, bellver de cerdAnyA…

2009-2010

Le nuage en pantalons
de Vladimir Maïakovski
Espectacle pluridisciplinar a partir de 13 anys
Direcció Natacha Kantor

2008

Bios (quelques tentatives)
Text Joseph Danan i Emmanuelle Rodrigues  
Direcció Neus Vila Pons
> théâtre de l’opprimé (pAris) oct.-nov. 2008.
résidence Aux cAves ecoiffier, AlényA (66). 

Taller Le songe d’une nuit d’été
de William Shakespeare
Direcció Anne Gerschel i Neus Vila Pons

Sœur étrangère
de Maria Merçè Marçal  
Direcció Cédric Chayrouse
Encàrrec de l’Institut Ramon Llull de Paris
centre d’etudes cAtAlAnes, pAris.

2007-2008

Faim d’écrits , cicle de petits formats
i performances a l'Opera Bleu (Aubervilliers): 
Court bouillon aux p’tits légumes
Espectacle infantil , Direcció Anne Gerschel 
(Paris)
L’Entretien de Philippe Malone
Direcció Cédric Chayrouse (Paris)

Les Répétitions
Cicle d'assajos oberts al públic
> cArré de bAudouin / mAirie du 20e (pAris).

Taller Dans l’intimité de Tennessee 
Williams
Direcció Anne Gerschel i Neus Vila Pons
> seine-sAint-denis

2006-2010

Le dernier jour de la création
de Joan Casas
Direcció Aurélie Rolin i Anne Gerschel 
> théâtre des déchArgeurs, pAris Aide à lA créAtion 
des œuvres drAmAtiques (dmdts).

2005-2007

Cicle Carnet de théâtre: La notion de 
Direcció / Les politiques de la scène 
Cycles de conferències - Mairie du 20e, Paris
ponents : jeAn-pierre hAn, georges bAnu, mArie-mAde-
leine mervAnt-roux, cAtherine Anne, michel simonot, 
emmAnuel WAllon, bernArd hervé omnes, mArc gold-
berg, Anthony mAgnier.

2005-2007

Cicle Lectures sans frontières 
Posada en escena de 2 textes francòfons 
mairie du 20e, Paris
John et Joe d’Agota Kristof (públic juvenil)
Direcció Neus Vila Pons
Les Mains Bleues de Larry Tremblay
Direcció Aurélie Rolin 

2004-2007

Quatre dones i el sol
de Jordi Pere Cerdà
Direcció de Neus Vila Pons
girA A lA regió rhône-Alpes, pyrénées-orientAles
pAris : cAfé de lA dAnse   théâtre de l’opprimé. Aide à lA 
créAtion des œuvres drAmAtiques  (dmdts).

2003-2004

Entre chien et loup 
de Beth Escudé
Direcció Neus Vila Pons
médiAthèque frAnçois mitterrAnd (poitiers)   cycle 
théâtre cAtAlAn   trois générAtions d’Auteurs (pAris) 
 festivAl femmes en scène (forcAlquier)   théâtre de 
lA lucArne (metz)   festivAl Autour d’elles (pAris)

2001-2003

Le Petit-maître corrigé de Marivaux
Direcció Sabine Gousse
> mAison des métAllos. théâtre de lA tempête (pAris). 
tournée en région pAcA.
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 www.compagniedusarment.com

contActe 

Cédric Chayrouse
+33 6 83 56 78 65
compagniedusarment@gmail.com 

Rue du Roc (maison verte), 66340 Nahuja
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La compagnie du sarment està concertada amb la région oCCitanie / Pyrénées - Méditerranée 
amb el suport de Conseil départemental des pyrénées-orientales  réseau en sCène languedoC-roussillon
mairie d’alénya  ligue de l’enseignement des pyrénées-orientales
parC naturel régional des pyrénées Catalanes  Commnauté de Communes pyrénées - Cerdagne
assoCiation Cidma  Companyia alçada mínima  Fabra i Coats, FàbriCa de CreaCió, ajuntament de barCelona


