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La tenda
Fantasia nocturna per a dos actors, un videoartista, un músic,
uns quants monstres i una porta salvatge
autor/il·lustrador Claude Ponti
direcció Cédric Chayrouse i Neus Vila Pons
dramaturg, compositor, músic Sébastien Chatron
escenografia Camille Duchemin
vídeo François Grandjacques
llum Sylvain Séchet
repartiment en curs: dos actors, un músic

La tenda està publicada a L’école des loisirs.

La història
Ella i Ell tenen permís per passar
una nit al jardí, dins la tenda.
Però dormir no és tan fàcil.
Per començar, la nit és molt fosca,
i a més a més hi ha tot d’estranys sorolls.
I si a fora hi ha un monstre?
Ella i Ell tenen por.
I què poden fer perquè la por se’n vagi?
Transformar-la en una formidable tipderiurada!
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Els ingredients
> La truculència de la llengua d’en Claude Ponti i els seus invents lèxics
Una alternança contínua entre riure i por, dins i fora: un espectacle en
moviment perpetu.
> Un duo de personatges explosiu i clownesc.
> Una escenografia ambiciosa: incloure el conjunt dels espectadors en
l’aventura. Un envelat, un sostre de lona acull públic, personatges, música i
imatges. Tot és a dins de La tenda.
> Un univers visual poderós per fer sorgir les ombres i els monstres de l’obra.
> La presència forta de la música acusmàtica, amb altaveus que envolten
el públic i el submergeixen al cor del so, de la por i de la nit; l’utilització en
directe d’una veritable porta salvatge que el músic toca.
> Una conclusió en quatre paraules molt del gust d’en Ponti: un espectacle
tendador i tendacular.

_3_
• dossier artistique • La tente
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De la por
i dels monstres…
Qui no ha jugat, de petit, a fer-se por amb els seus germans i germanes?
Qui no ha aclucat els ulls i no s’ha amagat a sota de les mantes en sentir el
més petit soroll?
En Claude Ponti ens recorda que els monstres existeixen de debò, amb
formes diverses i diferents rostres. És un fet! Però també ens ensenya
que un nen pot tenir autoritat sobre el “monstre pelut i dolent”.
Les pors de la infància són columnes importants de la construcció del jo,
quan les vencem, ens fan avançar pel camí de la vida, construeixen l’adult que
acabem sent; i en Claude Ponti, que fa servir magistralment aquests esglais,
ho sap molt bé.
Quan ens fem grans oblidem tot sovint que els obstacles que la vida ens posa
pel camí són, en la seva majoria, pura i simplement, monstres, petits o grans
monstres que hem d’entabanar i que després hem de pair.
La tenda va d’això: els dos nens juguen a fer-se por i, d’aquesta manera,
aprenen a desdramatitzar.
Perquè és ben segur que si plantem cara als nostres monstres amb el
somriure posat, resulta que són molt menys ferotges i molt més abordables.
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Embolcallar el públic al cor
de l’espectacle
Amb aquest projecte desitgem recórrer al conjunt dels mitjans de recepció
de l’espectador.
Per començar, jugant amb els contrastos, l’alternança contínua entre la rialla
i la por, el dins i el fora, la veritat i l’imaginari, molt presents en l’obra d’en
Claude Ponti, aspectes, tots plegats, que interpel·len l’atenció i susciten la
nostra sorpresa.
Però també desenvolupant fortament l’univers visual i sonor: escenografia,
vídeo i música treballen plegats per fer tangible l’univers exuberant de l’obra
i per incloure el conjunt dels espectadors en l’aventura. Aquests se senten
d’aquesta manera més a prop de l’emoció i de la història.
Fer por i fer riure a la vegada, vet aquí l’eix del nostre treball: ensenyar la
imaginació sense límits dels nens, que de un no res en fan tot un món.
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El video
La tenda parla de la nostra aprensió
davant d’allò que és exterior a nosaltres, davant de l’altre, davant del món. I
l’autor tria de fer-ho a través dels seus
dos nens, la visió dels quals queda limitada per la penombra de la nit, perquè
es troben a dins d’una tenda.
Per a aquests dos nens, aleshores, tot
esdevé imaginari. Qualsevol sorollet és
un monstre que s’acosta, una porta salvatge, uns enormes medaris de tres gepes... És a dir, que a partir de la foscor i
del so, aquestes imatges apareixen.
L’escenari és en penombra. Al capdamunt, un fris de fulles de vinya, projectades en vídeo. Les fulles es gronxen
dolçament, mandroses. Una tenda, que
sembla il·luminada per un raig de lluna
vertical.
La discussió comença i de seguida
els nens sentiran uns sorolls i els traduiran a través de la seva imaginació.
El vídeo fa de suport, d’aquesta imaginació, fent aparèixer subreptíciament
unes imatges.
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Aquestes imatges semblen la manifestació de la imaginació dels nens, però,
per a l’espectador, també poden ser la
prova que els nens tenen raó, ja que
apareix allò que ells es pensen que hi
ha a fora. Aquestes imatges de vídeo
són unes aparicions fantasmals, ràpides. L’espectador no està segur de si
les ha vistes.
D’aquesta manera, durant tot l’espectacle, el vídeo transformarà la nit en un
lloc ambigu, entre conscient i inconscient, fantasma i realitat.
Difosa i projectada en directe per
l’operador, la imatge vídeo s’acobla
amb l’actuació, l’escena, la dramatúrgia... fins a l’escena final, on la mare
en persona apareix en el vídeo. És real?

La música
Es tracta en aquest cas d’afavorir una música de
creació, una experiència auditiva total que serveix i reforça la dramatúrgia.
Amb aquesta finalitat, el recurs a l’acusmàtica (música electroacústica, música concreta),
un gènere musical inventat a França l’any 1948,
permet convocar com a música tot el conjunt del
camp sonor.
Una de les possibilitats de la música acusmàtica,
quan s’aplica al teatre, és la de romandre misteriosa i indicible. La música acusmàtica sap representar de manera subtil i fantasmal el misteri
i la por, allò que és desconegut i les connexions
de l’inconscient. Recolzar-se en allò que és desconegut, invisible i imaginari, en el marc de les
projeccions fantasmals dels personatges, ens
permet justament totes les llibertats sonores: tot
és misteri, tot és estrany, les orelles s’obren de
bat a bat i fabriquen imatges mentals; no sabem
què sentim, però existeix...
Físicament present a l’escenari, el músic-compositor toca diferents dispositius: el Theremin (el
primer sintetitzador analògic dels anys 20); instrumentari experimental –el Coubeilbé, un instrument-larsen; el pupitre de comandament de
l’acusmònium – l’orquestra d’altaveus...
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Tota una part conseqüent de l’aspecte musical és
creada en directe i a la vista dels espectadors,
amb la lupa de micros sobre els objectes sonors.
Parlant d’això, i a partir del text i de les didascàlies, hem previst de fabricar i de tocar, literalment, la porta salvatge, una idea que l’autor desenvolupa en el seu text. Per al compositor no hi
ha cap frontera ferma i definitiva entre allò que
pertany al fenomen sonor i allò que pertany a
la composició: la porta grinyolarà, cantarà, però
també es convertirà en un personatge amb totes
les de la llei.
La música finalment ocupa l’espai gràcies a
l’acusmònium: sorgit de la música contemporània, és un dispositiu d’altaveus disposats al voltant del públic. L’acusmònium permet englobar
l’oïdor en un bany ambiofònic: queda submergit
“al cor mateix del so”, a tocar de l’emoció.
D’aquesta manera l’espai sonor contribueix a dilatar encara més la imaginació.
Es tracta també de proposar al públic una altra
manera d’escoltar la música, de contribuir a fer-li
obrir una mica les orelles i a enriquir el seu univers musical: l’obscuritat relativa, allò que no és
dit i allò que és invisible ens donaran aquí tota la
llibertat.

Claude Ponti
autor i il·lustrador

En Claude Ponti va néixer l’any 1948 a Luneville,
a la Lorena, amb un gran desig de viure. Va passar sis mesos a l’escola de belles arts d’Ais de
Provença i un trimestre a la facultat d’Estrasburg,
estudiant lletres modernes.

A més a més ha escrit obres de teatre infantil, Bonjour, Oú sont les mamans, i La tenda, publicades
per L’école des loisirs, i tres novel·les per a adults,
Les Pieds-Bleus, Est-ce que hier n’est pas fini?, Le
monde et inversement, a les edicions de l’Olivier.

A partir de 1969 viu a París, on estudia pel seu
compte dibuix, pintura i gravat i on exerceix diversos oficis de subsistència. Treballa
en premsa, sobretot a L’Express,
on va començar fent de missatger
abans de proposar-hi il·lustracions.
Paral·lelament pinta, i les seves
obres són exposades en galeries
durant els anys 70. Director artístic de l’Imagerie d’Épinal durant dos
anys, hi coneix nombrosos autors
de tebeos i aprèn els secrets de la
fabricació d’un llibre.

A l’editorial Publie.net, ha editat en versió digital i
en paper, Questions d’importance, Comment nous
vous aimons, Profération, i una obra
de teatre per a adults, La table.

El 1986 crea el seu primer llibre infantil, L’Àlbum
d’Adèle, publicat per Gallimard, per a la seva filla Adèle que acaba de néixer. Seguirà Adèle s’en
mêle, el 1987.
El 1990 s’incorpora a l’editorial L’école des loisirs,
on publica Pétronille et ses 120 petits, i més de 70
àlbums de tots els formats i per a totes les edats.
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El 2007 va col·laborar amb l’espectacle del coreògraf Philippe Decouflé,
Sombrero. El 2009 en Claude Ponti va crear, amb els seus amics, tan
apassionats com ell, Le Muz, museu
en línia d’obres realitzades per nens
de tot el món: www.lemuz.org.
Els anys 2013, 2014 i 2015 realitza a
Nantes, en col·laboració amb l’equip de les Zones
Verdes i del Jardí Botànic, unes creacions úniques
i a l’aire lliure.

Molts dels seus llibres han estat distingits amb
premis i el conjunt de la seva obra va rebre l’any
2006 el premi Sorcières Spécial.

Els artistes
Neus Vila Pons,

Cédric Chayrouse,

co-directora d’escena

co-director d’escena

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 PhaedraPhaedrae, 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.

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,

François Grandjacques,

compositor, músic i dramaturg

videoartista

Compositor i intèrpret de música acusmàtica des
de 1996, treballa també per a l’espectacle viu.
Desenvolupa una carrera d’intèrpret en diferents
acusmòniums (orquestra d’altaveus) a Europa, i
rep el Ier premi del Concurs d’Interpretació espacialitzada L’Espace du son (Brusel·les, 2008). Violinista de formació, ha estudiat també musicologia a la Sorbona i al Conservatori de París, així
com composició amb en Philippe Leroux. Les seves obres han estat interpretades a França, Bèlgica, Anglaterra, Suècia, Mèxic, 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 electroacústiques. 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 Dominique Pasquet, l’Yves Pignot, en Pierre Pirol, en Xavier Clément, l’Yves Adler...

Des de 2017 realitza vídeos de 13 minuts per a l’emissió 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 documentals, 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’Eléonore Hirt, o Éloge de la fuite, amb la Constance
Dollé.
Crea llocs per a exposicions que barregen cultures.
Estudia a l’ESRA, on entra l’any 1992.
Realitza el seu primer film en 16mm als 17 anys, en
1991.
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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 pluridisciplinaris, 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 bilingüe 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), cabestany, claira, villelongue-de-la-salanque, saint-estève, 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…

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
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, SaintLaurent-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, saillagouse / 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, Saillagouse, Bellver de Cerdanya…
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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

2005-2007

Cicle Carnet de théâtre: La notion de
Direcció / Les politiques de la scène

Cycles de conferències - Mairie du 20 e, Paris
PONENTS : Jean-Pierre Han, Georges Banu, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Catherine Anne, Michel Simonot,
Emmanuel Wallon, Bernard Hervé Omnes, Marc Goldberg, Anthony Magnier.
2005-2007

Cicle Lectures sans frontières

Posada en escena de 2 textes francòfons
mairie du 20 e, 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

> 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).

> Maison des Métallos. Théâtre de la Tempête (Paris).
Tournée en région PACA.

Il·lustracions de Claude Ponti,
M i l l e s e c r e t s d e p o u s s i n s É d . L' é c o l e d e s l o i s i r s .

www.compagniedusarment.com

contactE

Cédric Chayrouse
+33 6 83 56 78 65
compagniedusarment@gmail.com
Rue du Roc (maison verte), 66340 Nahuja

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

