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Presonera-es
eSpectacle pluridisciplinar A partir de l’obra de Jordi Pere Cerdà
adaptació i direcció Neus Vila Pons
dramatúrgia i música Sébastien Chatron
coreografia Lali Ayguadé
escenografia, vestuari i llums Sarah Bernardy
col·laboració artística Cédric Chayrouse
repartiment:
Bénédicte Carrat, Guille Vidal Ribas, Neus Vila Pons,
Sébastien Chatron, Sarah Bernardy
Tres actors-ballarins, un músic
5 persones de gira

Notes de treball
Naixem impregnats del territori que ens veu aparèixer, per a mi el Pirineu, la
fredor de l’exterior, la calor de l’interior, el silenci.
Com evoca Àlex Susanna, poeta i especialista en l’obra de Jordi Pere Cerdà :

“

“

Aquest món cerdà, espaiós, obert i tancat, lluminós i alhora ombrívol, dolç i feréstec,
aspre i suau, violent i serè, terrenal i còsmic, sempre igual i diferent a si mateix, i tan
local com universal en els seus propòsits.
Àlex Susanna, Prefaci a la poesia completa de Jordi Pere Cerdà, 2013

Presonera-es és un espectacle pluridisciplinar lliurament inspirat de l’obra
de Jordi Pere Cerdà de 1952.
L’obra explica la història d’una noia, càndida i indefensa, talment com ho
podem ser en viure les primeres emocions. Qui és aquesta dona? Quin podria
ser l’equivalent contemporani de l’opressió que viu? Com fer circular aquesta
figura femenina entre el passat i el present, lluitar, debatre’s, rebre garrotades
i tanmateix construir el seu camí ?
Per evocar i donar veu a la lluita pels drets i la llibertat de les dones, paraula,
dansa, música, espai i llums convergen vers un remolí d’energia, musical i
visual.
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La història
Lliurament adaptat
d’una obra de Jordi Pere Cerdà de 1952.
L’obra explica la història d’una noia, càndida i indefensa,
talment com ho podem ser en viure les primeres emocions.
Qui és aquesta dona ?
Quin podria ser l’equivalent contemporani
de l’opressió que viu ?
Com fer circular aquesta figura femenina
entre el passat i el present, lluitar, debatre’s,
rebre garrotades i tanmateix contruïr el seu camí ?
Per qüestionar la posició singular de les dones,
paraula, dansa, música, espai i llums convergen
vers un remolí d’energia, musical i visual.

Quadern de bitàcola:
primers apunts
Jordi Pere Cerdà acompanya la meva trajectòria
des del 2003. La seva escriptura m’emociona per
la seva essència purament orgànica. Durant el
muntatge francès de Quatre dones i el sol, vaig
voler homenatjar les dones de la muntanya, les
meves àvies d’alguna manera: aquesta closca
dura que es mostra enfora, amagant la intimitat
ben endins. Va ser amb plaer que em vaig endinsar
en la seva escriptura i que vaig compartir amb les
actrius, i després amb el públic, aquest vast món
interior i aquesta set de llibertat que emanen dels
seus textos. Jordi Pere Cerdà ens ha llegat, com
un regal, la seva obra. Ens correspon a nosaltres
d’oferir-la tan bé com puguem.
Amb Presonera-es em proposo treballar sobre
l’alienació dels éssers humans i, particularment,
sobre la de les dones, que són les que més la
pateixen en societats regides per tradicions i per
lleis massa antigues.
Per tal d’oferir la veu més sensible i contemporània
de Jordi Pere Cerdà als diferents públics d’avui,
plantejo bastir el nostre projecte a la manera d’un
palimpsest, com aquells pergamins que es grataven
per poder escriure per damunt conservant, això si,
les traces de l’original.
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El treball es basarà d’entrada en l’obra Angeleta
(1952), però també en altres textos i poemes del
mateix autor.
Hi afegirem text, dramatúrgia i escriptura de plató,
convidarem la dansa i la música en aquest procés,
per tal d’evocar els equivalents contemporanis de
la pesantor i l’ofegament familial i social, i alhora
oferir tot allò que els anys cinquanta només podien
permetre’s el luxe de suggerir.
Aquesta interrelació permetrà de fer emergir les
capes inferiors que transparenten en el text com
una filigrana, de posar l’accent en l’organicitat de
la seva escriptura i de reforçar així l’actualitat de
la problemàtica que volem qüestionar en aquest
projecte.
Quin podria ser l’equivalent contemporani de
l’opressió que viu l’Angeleta? Com podem fer
circular aquesta figura femenina entre el passat
i el present, lluitar, debatre’s, rebre garrotades i
tanmateix construir el seu camí, ser a la vegada
d’ahir i d’avui, ésser múltiple.

L'escenari :
una escriptura plural
Començaré el treball de l’escenari com una
exploradora, treballant la llengua com un volum
i l’escriptura com un espai desconegut on tot és
possible. Paraula, música, instruments i veu, cos
dels actors, espai i llum seran vasos comunicants
que expliquen un tot: Qui és l’Angeleta? Què sent?
Com es pot emancipar?
Aquesta és la brúixola del nostre treball: aproximarnos al màxim a la lluita d’un ésser humà que
reivindica la seva identitat.
A l’escenari, buscarem els instants
que, en el text i en la dramatúrgia, ens
permetin obrir bombolles d’intimitat,
aquests moments preciosos en
què un ésser humà es qüestiona
—llegiu-hi: s’angoixa per— moments
de lluita interior que poden conduir a
la llibertat.

“

La intimitat es defineix com allò que és més al
fons i com el més essencial d’un ésser o d’una
cosa, d’alguna manera l’interior de l’interior. La
intimitat pot ser acceptada o refusada, instaurada
o destruïda; no sap ser pas ignorada.

“

Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes,
Actes SUD, 1989.
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La posada en escena començarà amb un primer
moviment, una mena de pròleg no verbal,la gran
festa del poble, el ball on l’Angeleta ha anat diverses
vegades i on ha gaudit de la seva joventut. Però
el ball també és el decorat i el record angoixant
de la violència que ha patit. Les conseqüències
d’aquesta violència i dels secrets que ha induït
transformaran la seva vida.
Com a directora, voldria evocar els moments en
què ella veu com la seva vida es capgira,aquests
moments en què la joventut desapareix i dóna lloc
a tries que obren certes portes i en tanca d’altres..
El ball, la rotllana, l’acordió, l’alè que produeixen,
aquest ritme joiós de les festes populars derivarà
progressivament cap a un remolí d’energia,
musical i visual. Perquè una mirada, una melodia,
un alè, un cos en moviment, si els escoltem amb
atenció, poden explicar la humanitat.

Escenografia
Apostem per la creació d’un espai
circular, per tal de crear un ambient
propici a la confidència del joc
actoral.
Inspirant-nos del teatre antic grec i
de tots els assajos de teatre circular
que s’han anat fent aquests últims
anys, volem, amb aquest dispositiu,
col·locar la problemàtica de l’obra
en el context social i cultural d’avui
en dia, implicant l’espectador que
esdevé partícip i testimoni de l’obra.
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La circularitat i la aparent nuesa de
l’espai escènic permet als actorsballarins, de desenvolupar la seva
forma d’expressió i evita el fixament
de l’obra en una època precisa.
L’embolcallament del públic, els
ulls centrats en l’espai del plató,
recreen les parets simbòliques
de l’empresonament de la figura
femenina de l’obra, la societat
que la jutja i la observa, i col·loca
l’espectador en tant que testimoni
del procés de resiliència de la nostra
heroïna.

El treball sonor
Presonera-es és també
un espectacle musical
De bon principi hem apostat
per afavorir una música dita de
creació, una experiència auditiva
formalment experimental que
serveixi i reforci la dramatúrgia.
Efectivament,
recórrer
a
l’acusmàtica (música electroacústica, música concreta) gènere
musical inventat a França al 1948,
permet de convocar la globalitat
del camp sonor, un mon música…
Una paleta musical rica
i en moviment
Físicament present sobre el
plató, el músic-compositor utilitza
diversos mitjans que sorgeixen dels
assajos : el violí amb tractaments
electrònics ; la microfonia, el
sintetitzador analògic, un instrument
creat especialment pel projecte El
Coubeilbé, l’orquestra d’altaveus,
etc. Bona part del treball musical
és creat en directe i a la vista del
públic.
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Al servei de la dramatúrgia
La música acusmàtica sap oferir
de manera súbtil innocència i
violència, energia i rabia, l’aspecte
abissal de la introspecció, la solitud
i l’apaivagament de la interioritat.
Les temàtiques de la dramatúrgia
indueixen dels estats musicals. La
música sosté la veu i els cossos
dels actors-ballarins com un
personatge més de l’obra.
L'acousmonium
La música és restituïda a traves
de l'acousmonium : originari
de la música contemporània
l’acuosmonium és un dispositiu
d’altaveus que embolcalla el públic
com en un remolí sonor.
Per una música viva, font
d'esbalaïment
Es tracta, en definitiva, de proposar
al públic una altra manera
d’escoltar música, de contribuir a
obrir-li una mica més les orelles i a
enriquir el seu univers musical.

Jordi Pere Cerdà
(Saillagouse 1920 - Perpignan 2011)

Jordi Pere Cerdà començà a escriure en català a vint anys, conscient de
fer una tria difícil a França i amb la intuïció de qui, des del batec del cor,
fa sorgir l’escriptura.
Poeta, dramaturg i novel·lista. Ancorat en el seu temps, fou un resistent
antifeixista i un activista catalanista. Arrelat en la seva Cerdanya natal, no
renegava ni de la saviesa pagesa, ni de la cultura intel·lectual francesa, ni
de la “ferida” de la frontera que el va veure néixer. Quan s’estrenava com
a escriptor, la dictadura franquista tancà la frontera i prohibí el català al
sud.
A través d’una escriptura eminentment moderna i d’una gran riquesa
lèxica, la seva obra és un dels pilars de la literatura catalana. El 1995
va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes instituït per Òmnium
Cultural.

Poesia

Prosa

Theatre

· Cerdaneses

· Contalles de Cerdanya, 1959

· El dia neix per a tothom

· Dignificació del carràs

· Col·locació de personatges

· El sol de les ginestes

· La pell del Narcís

en un jardí tancat, 1984

· 4 sainets, 1941

· Un bosc sense armes

· Passos estrets per terres altes, 1998

· Angeleta, 1952

· L’agost de l’any

· La dona de l’aigua, 2001

· La set de la terra, 1956

· La guatlla i la garba, 1950

· Quatre dones i el sol, 1964

· Tota llengua fa foc, 1954

· Obra teatral, 1980

· Ocells per a Cristòfol, 1961
· Obra poètica,
introducció de Pere Verdaguer, 1966

Memòires

· Dietari de l’alba, 1988

· Cant Alt: autobiografia literària, 1988

· Poesia completa, 1988

· Finestrals d’un capvespre, 2009

· Poesia completa, segona edició 2013
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Equip
Neus Vila Pons,

Sébastien Chatron,

adaptació, direcció i actriu

dramaturg, compositor música acusmàtica i intèrpret

Com a actriu, es formà a Barcelona amb Txiqui
Berraondo i Manuel Lillo, i després a París amb Laurence
Bourdil, Philippe Carbonneaux i Patrick Haggiag. Es va
llicenciar a l’Institut d’Estudis Teatrals de la Universitat
Sorbonne Nouvelle.

Compositor i intèrpret de música acusmàtica des
del 1996. Ha desenvolupat la seva carrera a Europa, fent
d’intèrpret amb nombrosos acousmoniums (orquestres
d’altaveus).

Ha dirigit les estrenes en francès de dues obres de la
literatura catalana: Quatre femmes et le soleil, de Jordi
Pere Cerdà, i Entre chien et loup, de Beth Escudé. En el
marc del cicle Lectures sans frontières de l’ajuntament
de París, dirigí John et Joe d’Agota Kristof.
El 2008 va estrenar Bios (quelques tentatives) a partir
dels textos d’Emmanuelle Rodrigues i Joseph Danan.
L’any 2014 dirigí el seu primer espectacle per al públic
infantil, La nit dins el bosc, inspirat en el conte de
Benoît Broyart.
Com a actriu, ha participat a: Exiliada de Marta Calzada
(dir.: Raissa Brighi); L’ocell cerdà, de Jordi Pere Cerdà
(dir.: Cédric Chayrouse); Le nuage en pantalons,
de Vladimir Maïakovski (dir.: Natacha Kantor);
Le dernier jour de la création, de Joan Casas (dir.:
Aurélie Rolin); Juste la fin du monde, de Jean-Luc
Lagarce, i Phaedra-Phaedrae, a partir del mite de Fedra
(dir.: Thomas Cepitelli); La chambre de l’enfant, de
Josep Maria Benet i Jornet (dir.: Hervé Petit); Le petit
maître corrigé, de Marivaux (dir.: Sabine Gousse) i Lu
blanc de lu groc, de la Vuelta Teatre (dir.: Marta Galán).
També dedica una part del seu temps a la direcció
d’actors i a la pedagogia i treballa com a directora de
càsting i com ajudant de direccio per Canal + França.

El 2008 rebé el I Premi del Concurs d’Interpretació
de la música espacialitzada de L’Espace du Son de
Brussel·les. Violinista de formació, estudià musicologia
a la Universitat de la Sorbona i al Conservatori de
París, i també composició amb Philippe Leroux. Les
seves obres han estat interpretades a França, Bèlgica,
Anglaterra, Suècia, Mèxic, Suïssa...
Amb una forta implicació en el món de l’espectacle
(dansa i teatre), ha treballat com a compositor i intèrpret
en nombrosos països, sempre amb l’afany d’ampliar la
recepció de la música electroacústica.

Lali Ayguadé

Sarah Bernardy

Cédric Chayrouse

coreògrafa

escenògrafa, vestuari i llums

Col·laboració artística

Lali Ayguadé es forma a l’Institut
del Teatre de Barcelona i a
l’escola belga PARTS d’ Anne
Teresa de Keersmarker. El 2010
va ser nominada com a ballarina
excepcional per els Premis de la
Crítica de Londres. Actualment està
treballant amb la companyia francocatalana Baro d’Evel.

Estudia escenografia a l’Akademie
Beeldende Kunsten de Maastricht.
Posteriorment es trasllada a
Barcelona i amplia la seva formació
a l’Institut del Teatre. Treballa
en teatre, òpera i cinema com a
escenògrafa i figurinista.

És actor i director de teatre
d’origen francès i co-director
de la companyia nord catalana
La compagnie du sarment. L’agost del
2011 crea L’Ocell cerdà, espectacle
bilingüe homenatge a Jordi Pere
Cerdà on vídeo, música acusmàtica
i poesia s’entremesclen. Durant el
2008, crea el projecte Faim d’écrits*,
une suite de petites formes teatrals
on hi posa en escena L’entretien de
Philippe Malone i Le nouveau pays
d’Emmanuelle Rodrigues. En el
marc de promoció d’autors catalans
de l’Institut Ramon Llull, posa en
escena Soeur étrangère espectacle
poètic entorn de l’obra de Maria
Mercè Marçal.

Professionalment ha treballat amb
la compañia “Publik Eye”, amb la
companyia Akram Khan Company,
amb Roberto Olivan, i amb Marcos
Morau director de La Veronal.
El 2005 crea “Twice read”, juntament
amb el ballarí i coreògraf eslovac
Anton Lachky. Entre 2007 i 2009
crea varies peçes de petit format
amb l’acròbata i pallasso Joan
Ramon Graell. Al 2012 crea el trio “
Little me” juntament amb el ballarí
coreà Young Jin Kim i l’acròbata
Joan Català, i per l’aniversari de
Ramon Llull crea el duet “ Encontre”
amb la participació de Joan Català i
el músic Jordi Molina.
Kokoro” la seva primera peça de
llarg format en tant que coreògrafa
va ser presentada al Mercat de les
flors al 2016..
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Ha
signat
les
escenografies
de
Nadal
Mr.Scrooge
(Dir: Marc Rosich); Antígona
al
Staatsschauspiel
Hannover
(Dir: Josep Galindo); L’ànima del
bus dins del Festival GREC 2012
(Dir: Martí Torras); Primetime a la
Sala Muntaner (Dir: Martí Torras);
Pere i el Llop, espectacle infantil
amb Quintet Frontela (Dir: Albert
Massanas); Rhumal Teatre Lliure,
dins del Festival GREC 2014 (Dir:
Martí Torras) entre d’altres.
Treballa per l’Òpera Nacional de
Nancy y Montpellier, per la Deutsche
Operam Rhein, l’Òpera de Frankfurt i
l’Òpera d‘Amsterdam amb directors
com Jim Lucassen, Christoph Loy,
Joan Anton Rechi i com ajudant
d’escenografia d’Alfons Flores.

Es forma principalment a Paris
a l’escola de teatre Les ateliers
du Sapajou, al Conservatoire du
20 e i a La universitat Sorbonne
Nouvelle on obté una llicenciatura
d’estudis teatrals. Al 2006-2007 ve a
Barcelona, a l’Institut del Teatre, on
treballa sota la direcció de Ramon
Simó en l’obra de Martin Crimp
Atemptats a la seva vida.
A Catalunya a treballat com actor sota
la direccio de Victor Borràs de Teatre
Nu : creació en francès de Raspall/
Chien Brosse de Pere Calders (2014)
i de Sarah Bernady : Viure sota vidre
d’Ewald Palmetshofer, premi croquis
2014 de la Sala Beckett.

Guille Vidal-Ribas

Béné Carrat

actor, ballarí

Actriu, ballarina

Ballarí, actor, coreògraf, coach i pedagog. És especialista
en danses urbanes, en les quals s’ha format entre
Barcelona i Nova York amb pioners nord-americans
com Brian Green, Junior Boogaloo o Buddha Stretch.
Complementa la seva formació amb estudis de dansa
contemporània, contact-improvisation, dansa moderna
i butoh. En paral·lel ha realitzat nombrosos cursos
d'interpretació, teatre gestual i teatre de màscares al
Col·legi de Teatre de Barcelona, Estudis Berty Tovías o
Estudi per a l'actor Laura Jou.

Originària de França, Béné Carrat es forma en varis
estils de dansa tals com el ballet, el jazz, el modern
jazz i el claqué.

Entre les companyies amb les quals ha treballat
destaquen noms com Brodas Bros, Kulbik, Gataro,
Hermanos de baile o Color Dansa, entre altres.

Béné Carrat dedica una part del seu temps a la
pedagogia, principalment a Espanya, França i Alemània.
El seu treball es basa en la recerca del plaer en el
moviment, la interpretació i la personalitat de cada
individu.

Alguns dels espectacles més recents on ha participat
són El Drac d'Or (dir. Moisès Maicas), Shakespeare on
the beat (dir. Moisès Maicas, estrena GREC 2014), L'ADN
de l'ànima (dir. Mudit Grau i Ramón Giménez "El Brujo",
estrena GREC 2013) o La ira dels peixos (dir. Ignacio
Achurra, espectacle inaugural FiraTàrrega 2014).

Debuta els seus estudis professionals a l’escola
James Carles de Toulouse i seguidament es trasllada
a Barcelona per formar-se al costat d’Ana Sanchez a
l’Escola Varium. Aquesta trobada trontolla i modifica
completament la seva manera de ballar, de crear i
d’ensenyar la dansa.

Al 2005 va ser guardonada en el certamen de la
Federació de Dansa francesa i al 2010 va obtenir el
premi del públic en el certamen coreogràfic de l’Estruch
de Sabadell.

Un projecte transfronterer
Perquè amb la nostra acció volem trencar les fronteres
visibles i sobretots invisibles que s’han anat creant
al llarg dels anys entre la Catalunya del Nord i la
Catalunya del Sud,
Perquè no volem que Europa només la construeixin
els polítics des de Brussel.les,
La compagnie du sarment amb seu a Nahuja (Cerdanya
francesa) i la companyia alçada mínima amb seu a
Bellver de Cerdanya (Cerdanya espanyola) debuten al
2015 una col.laboració que desitjem llarga i fructuosa.

Companyia Alçada Mínima
Comença la seva activitat amb
la creació de Viure sota vidre coproducció d’Alçada Mínima amb el
col.lectiu La Cosa.
Viure sota vidre és un text austríac d’Edwald
Palmetshofer traduït per Sarah Bernardy i Mireia
Pàmies i interpretat per Jordi Llovet, Cédric Chayrouse,
Míriam Escurriola i Mireia Pàmies. Guardonada del
Premi Croquis de la Sala Becket, la posada en escena
fou presentada al Circol Maldà (agost 2014) i a la Sala
Becket (novembre 2014).
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Compagnie du sarment
La compagnie du sarment va
néixer de la trobada de joves
actors formats a l’escola dels Ateliers du Sapajou, a
la ciutat francesa de Montreuil. Des de la seva creació
el 2001, la estructura vol establir una plataforma
d’intercanvis, un lloc de treball i de reflexió sobre
la creació escènica. Un mateix espai on directors,
dramaturgs, actors, escenògrafs, músics, artistes
de vίdeo... quëstionen l’acte de creació, franquejant
els límits i els horitzons per atènyer les senderes
generadores de teatralitat.
Des del començament, la companyia està establerta
al Pirineu Oriental, on ha desenvolupat la creació
de Quatre femmes et le soleil, de Jordi Pere Cerdà
(2003), la créacio de Bios, quelques tentatives (2008),
l’espectacle poètic bilingüe L’ocell cerdà (2011), i més
recentment el seu primer espectacle per al públic
infantil, La nuit dans la forêt/La nit dins el bosc
(2013), a partir de l’obra de Benoît Broyart i el seu
darrer espectacle infantil Xxt! Tenim un pla basat en
el conte de Chris Haugton.
L’any 2014 va resoldre d’instal·lar-se a la Cerdanya a
fi d’estrènyer el lligam que teixeix entre les cultures
francesa i catalana des de la seva fundació.

CONTACTe
Neus Vila Pons
+34 656 357 924 / +33 6 86 89 34 93
companya Alçada Mínima
Ctra. Puigcerdà N°45
25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
acaminima@gmail.com
www.facebook.com/alcadaminima/

compagnie du sarment
rue du Roc (maison verte)
66340 Nahuja, France
compagniedusarment@gmail.com
www.compagniedusarment.com
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
Fabra i Coats, Fàbrica de creació, Ajuntament de Barcelona

