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El projecte La tenda – La tente s’ha creat en residència a Fabra i Coats
– Fàbrica de creació de l’Ajuntament de Barcelona i al Pôle Machado des
Caves Ecoiffier d’Alénya (prop de Perpinyà).
La versió francesa es va estrenar al Festival d’Avignon l’estiu del 2019.
La versió catalana es va estrenar a la Catalunya Nord al gener 2020
i al maig 2022 al teatre Tantarantana de Barcelona.
espectacle infantil i familiar a partir de 6 anys
Veure el teaser: https://vimeo.com/555721959
durada: 45 minuts

DOSSIER ARTÍSTIC La tenda 2

Sinopsi
Dos infants 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 sorolls molt
estranys. I si a fora hi ha un monstre?
Els infants tenen por. I què poden fer perquè la
por se’n vagi? Transformar-la en una formidable
tipderiurada!
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Presentació del projecte
«Mai m’oblido que m’adreço a
infants, és a dir, a persones que
estan creixent, descobrint, formantse, brotant com arbres, afrontant
obstacles i dificultats. L’eix
principal de la vida d’un nen és el
de conquerir la seva pròpia vida.»
Claude Ponti

La Tenda de Claude Ponti és una obra de teatre familiar inèdita d’un dels autors/il·lustradors de literatura infantil més rellevants de França. L’autor ha publicat més de 80
llibres, venuts a milions d’exemplars. Un espectacle on escenografia, música acusmàtica en directe i projecció de vídeo mapping embolcallen el públic per una aventura viva
i singular.

Apoderament de la infància en el seu propi creixement
Qui no ha jugat, de petit, a fer-se por amb els amics, 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 eixos importants de la construcció del jo, quan les vencem,
ens fan avançar pel camí de la vida, construint 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 aborda la temàtica de la por des del punt de vista dels infants, des de la seva
capacitat a créixer i a afrontar sols les seves pors: dos infants juguen a espantar-se i,
d’aquesta manera, aprenen a desdramatitzar, a desmantellar-les, desxifrar-les i amansir-les. Claude Ponti reivindica en la seva obra l’apoderament total de l’infant en l’acte
de créixer i esdevenir un individu «fet i dret».
A fi de poder abordar en la seva totalitat la temàtica de la por, la posada en escena
desenvolupa fortament l’univers visual i sonor: escenografia, vídeo i música en temps
real treballen plegats per fer tangible l’univers exuberant de l’obra i per incloure el
conjunt dels espectadors en l’aventura. Fer por i fer riure a la vegada, vet aquí l’eix del
nostre treball: ensenyar la imaginació sense límits de les criatures, que d'un no res en
fan tot un món.
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Treball visual
L’obra La tenda ens convida a endinsar-nos en el món desbordant d’imaginació de la infància. Claude Ponti, autor prolífic, ens
convida i ens desafia, amb les seves obres de teatre, desproveïdes d’imatges, a buscar i crear el nostre propi univers pontiesc que transposarà, a la nostra manera, la imaginació dels
infants.
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 de dos infants, la visió dels quals queda limitada
per la penombra de la nit. Per a aquests dos nens, aleshores, tot
esdevé imaginari. Qualsevol sorollet és un monstre que s’acosta, una porta salvatge, uns enormes dromedaris de tres gepes...
És a dir, que a partir de la foscor i del so, aquestes imatges
sorgeixen.

L’escenari és en penombra. Una tenda, que sembla il·luminada
per un raig de lluna vertical. La discussió comença i de seguida
les protagonistes de la història 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. Aquestes imatges semblen la manifestació de la seva imaginació, però, per a l’espectador, també
poden ser la prova tangible d’allò imaginat.
El vídeo transformarà la nit en un lloc ambigu, entre conscient i
inconscient, fantasma, somni i realitat.
Difosa i projectada en directe, la imatge interactua amb l’acció
dramàtica.
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Música
Físicament present a l’escenari, el músic-compositor toca diferents dispositius:
– instrumentari experimental
– el Coubeilbé, un instrument d’efecte Larsen
– el pupitre de comandament de l’acusmònium
– el violí amplificat
– l’orquestra d’altaveus
La música és creada en directe i a la vista dels espectadors, amb
la lupa de micròfons sobre els objectes sonors.
El recurs de l’acusmàtica (música electroacústica, música
concreta), un gènere musical inventat a França l’any 1948, aplicat al teatre, permet crear una atmosfera 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.

La música finalment ocupa l’espai gràcies a l’acusmònium:
sorgit de la música contemporània, és un dispositiu d'altaveus
instal·lats al voltant del públic. D’aquesta manera l’espai sonor
contribueix a dilatar encara més la imaginació.
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Qui és Claude Ponti?
autor i il·lustrador
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.
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 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 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.
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 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.

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.
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Fragment de l'obra
Escena 1
Fosc profund.
A l’escenari, una tenda de càmping una mica vella. A dintre, dos
nens: Ella i Ell.
Passa el temps, alguna estrella fa pampallugues al cel, algun
soroll indefinit molt lluny, així com cotxes que passen, un gos
que borda, un mussol, tot això també molt lluny.
Després el silenci que s’ha de fer durar una bona estona en una
penombra dolça, misteriosa i fonda.
ELL: Que dorms?
ELLA. Sí.
ELL: Dorms? O estàs desperta?
ELLA: Dormo.
ELL: Ah!
Silenci.
ELL: I com dorms?
ELLA: Què vols dir que com dormo?
ELL: D’això... Que dorms bé?
ELLA: Dormia bé abans que em demanessis si dormo bé!
ELL: Ah!

ELL: Vols dir que ara ja no dorms?
ELLA: Sí! M’he tornat a adormir.
ELL: Tan de pressa?
ELLA: Soc campiona olímpica de tornar-se a adormir.
ELL: Medalla d’or?
ELLA: Sí, torno a estar adormida, doncs medalla d’or.
Un altre silenci.
ELL: I ara, com dorms?
ELLA: Profundament.
ELL: Com de profundament?
ELLA: Tan profundament que no et sento.
ELL: Però si em contestes!
ELLA: No, tu somies que et contesto.
ELL: No somio, estic despert.
ELLA: Tu sí que estàs despert, però jo no. Jo dormo.
ELL: Molt bé. (Silenci) Deu ser que parles dormint, per això em
contestes.
ELLA: Jo no parlo dormint.
ELL: Que sí!
ELLA: Que no! Jo dormo dormint!

Un altre silenci.
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Per què La tenda?
La por és una de les emocions més primàries i més importants
a tenir en compte al llarg del creixement evolutiu de la persona,
ja que tots sabem que les pors no resoltes poden paralitzar i
s’arrosseguen. Per això proposem acompanyar la representació
teatral de La tenda amb un seguit de dinàmiques a l’aula que es-

perem que siguin del vostre interès. Us en proposem vàries perquè pugueu triar en funció dels vostres interessos i dinàmiques
amb el grup-classe. L’objectiu és posar en comú la temàtica de
la por i així acollir-la per poder ser transformada.
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Abans de veure La tenda
PROPOSTES D'ACTIVITATS
1. Proposar als infants de dibuixar un monstre, de manera
lliure.
2. Treballar i dialogar sobre la temàtica de la por a través del
següent ventall de preguntes:
Exemple:
Què és la cosa que us fa més por?
Com és un monstre? Quin aspecte té?
Sabeu on viuen els monstres a dins les cases?
I a dins l’habitació, on s’amaguen?
I quan són fora, on s’amaguen?
Teniu por de nit quan tot és a les fosques? Per què?
Deixeu una llum per dormir? Per a què serveix?
Quin és el millor moment per trobar-se un monstre?
Quin és el vostre monstre preferit?
Podem ser amic dels monstres?
Us en recordeu del que somieu?
Que teniu malsons?
Voleu explicar-nos un malson que heu tingut?
Ens podeu explicar també un somni?
Quina diferència hi ha entre un infant i un adult?
Els adults tenen por de les mateixes coses que els infants?
Creieu que us podríeu transformar en monstre?
Com seria el vostre monstre?

3. Després del treball de preguntes al voltant de la por i dels
monstres, proposeu proposeu a l’alumnat de tornar a dibuixar
un monstre però aquesta vegada, començant per un autoretrat
d’un sol color sobre el qual afegiríem prolongacions monstruoses de nosaltres mateixos amb els colors i matèries que vulguin.
Dents de bruixa, berrugues, mans, ulls, ales, antenes, el que ells
imaginin d’allò més monstruós. En definitiva proposeu als infants de fer un dibuix divertit sobre el tema «jo, monstre».
4. Escriure en un paper el que ens fa més por. Posteriorment,
inventar-se físicament una màquina (com una mena de bústia)
menjadora de monstres i de mals pensaments i després tirar els
paperets a dintre, com si els llencéssim al foc i que per art de
màgia desapareguessin.
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Després de veure La tenda
PROPOSTES D'ACTIVITATS
5. Fer una lectura col·lectiva amb tot el grup classe del text de
La tenda.
6. Fabricar tots junts un monstre i fer-lo parlar i bellugar-se.
7. Crear un calendari de monstres segons els mesos de l’any
amb quatre grans famílies: els monstres de tardor, d’hivern, de
primavera i d’estiu.
8. Crear la màscara del teu monstre.

10. Juguem a les paridòlies! Les paridòlies és el fenomen psicològic de reconèixer formes conegudes en estímuls vagues i aleatoris. Per exemple: veure animals en la forma dels núvols, veure
cares a les superfícies de les roques o als cims de les muntanyes, etc. En aquest cas proposem de fer volar la imaginació
tirant pintura atzarosament sobre un full en blanc, i a partir de
les taques ocasionades, jugar a dibuixar-hi monstres. Una altra
possibilitat seria resseguir amb el llapis el contorn de les mans
sobre del full en blanc (una mà amb uns quants dits amagats,
el conjunt de moltes mans, etc.) i a partir d’aquella forma, fer-ne
sorgir la cara del monstre.

9. Posar un llençol a la classe, una llanterna/làmpades flexo al
darrere, i fer una dinàmica de teatre d’ombres amb els cossos
de l’alumnat. Jugar a crear diferents monstres amb els cossos
(individualment, per parelles...), i també jugar amb les distàncies
respecte al punt de llum (ara el monstre es fa gran, ara es fa petit). Al mateix temps, es pot crear el racó de “música en directe”
i tocar amb instruments de percussió de la classe segons el que
estigui passant a la pantalla/llençol.
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Equip artístic
Joan Casas Fuster
traducció
Fill d’una família de classe treballadora, es forma artísticament
en el marc del moviment del Teatre Independent, entre els anys
1967 i 1982.

Traduir el text al català i així introduir la riquesa de l’univers de
Claude Ponti i dels seus invents lèxics al teatre.
La seva traducció al català no deixa de ser un repte que Joan
Casas ens ha ajudat a sobrepassar. Efectivament, Claude Ponti
plasma en la seva escriptura la invenció lèxica que els infants,
en el trajecte de l’aprenentatge de la llengua gramaticalment
estructurada, inventen o accidentalment creen. D’aquesta llengua tan orgànica i viva que els infants fan sorgir, Claude Ponti
en fa un llenguatge més, i és aquest nou llenguatge que Joan
Casas ha buscat en la traducció del text al català.

Escriptor. Crític teatral. Articulista. Traductor. Membre de l’equip
que va crear la revista Escena, crític al Diari de Barcelona, a
l’Avui i a la revista Serra d’Or, director de la segona època de la
revista (Pausa.), de pensament teatral, i de l’última etapa de la
revista Estudis Escènics. Professor jubilat de Teoria i Història
del Teatre, Crítica i Escriptura Dramàtica a l’ESAD de l’Institut
del Teatre de Barcelona.
Autor de nombrosos articles i pròlegs sobre temes teatrals, de
múltiples treballs de traducció literaria i dramàtica (del francès,
l’italià, el portuguès i el grec modern, i, com a assessor literari, també del rus i del búlgar), d’un breu assaig i antología de
textos sobre Diderot (Diderot i el Teatre, Barcelona, Institut del
Teatre, 1986), de la selecció de textos clàssics i de la introducció del volum L’escena antiga (Barcelona, Ed. Adesiara, 2017),
i de la introducció del volum que conté les traduccions en versos decasíl·labs de totes les tragèdies de Sòfocles (Sòfocles,
Comanegra/IT, 2019) de les quals és coautor (Èdip Rei, Èdip a
Colonos, Les dones de Traquis) amb en Feliu Formosa.
Ha obtingut els premis literaris: Victor Català 1979 de narracions (per Pols de terrat), Miquel de Palol 1985 de poesia (per
Tres quaderns), Ciutat de Palma 1986 de poesia (Juntament
amb Feliu Formosa, per Amb efecte), Ignasi Iglesias 1990, de
teatre, i Premi de la Crítica de Serra d’Or (per Nus), Ciutat d’Alcoi
de teatre, 1993 (per Nocturn corporal), i Rovira i Virgili d’assaig
2009 (per Amb la terra a la cintura).
La seva tasca com a traductor ha estat reconeguda pels premis
Giovanni Pontiero 2003 i Jordi Domènech 2005.
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Neus Vila Pons
posada en escena

Cédric Chayrouse
col·laboració artística

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).

El 2016 dirigeix 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 festival de creació de peces escèniques
en 48 hores, 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.

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. El seu darrer espectacle La tenda de
Claude Ponti va ser presentat al festival Avignon OFF al 2019.
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.

Obté la llicenciatura d'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, dirigit per l’Àlex Ollé
(La Fura dels Baus).
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Eva Ortega Puig
actriu

Berta Graells Bartolí
actriu

Es forma a l’Institut del Teatre de Barcelona fent el grau d’Art
Dramàtic, en l’especialitat d’interpretació de text (2010-2015).
Al quart curs acadèmic estudia l’itinerari de teatre visual i
creació col·lectiva al Rose Bruford College de Londres. Anteriorment obté la llicenciatura de Comunicació Audiovisual a la
UAB (2005-2009).

Graduada en Art Dramàtic, especialitat de teatre físic, a l’ESAD
de l’Institut del Teatre (2016). Realitza l’Stage de Commedia
dell’Arte amb Carlo Boso a l’Académie des Arts du Spectacle
de Paris (2014) i el Postgrau Actors i Guionistes per l'Audiovisual dirigit per Lluís Maria Güell a l'Institut del Teatre (2017).
S'endinsa al món del clown de la mà de Hilary Chaplain i completa la seva formació a l'Estudi Laura Jou (2019-2021).

Ha actuat en els muntatges teatrals Missió K (dir. Ricard Gázquez, dramatúrgia actoral amb Victoria Szpunberg; 2007),
Against Nothingness (dir. matrimoni Welminski, exmembres
de Cricot2; 2014), Les morts i la primavera (creació pròpia
amb Anna Vendrell; 2015 i 2016), La Sal del Raval (dir. Stefano
d’Argenio i Ilona Muñoz; 2016), Kreol Journey (dir. Pere Sais;
2016), La fiesta en paz (dir. Aleix Duarri; 2016), el monòleg
Eva, Fuerza Fluídica (dir. Ferran Echegaray; 2018), El circ de la
Maca i la Meca (creació amb Berta Graells; 2018) i FLAM (dir.
Roger Bernat; 2019).
Combina la seva activitat professional entre les arts escèniques, l’educació i l’animació audiovisual stop-motion,
sent la poesia el cant de batre de tot plegat.
És membre de la companyia de poesia escènica La Decimonònica i de la companyia de teatre social ImpactaT.

Fundadora de la companyia Projecte Longànime de la qual
n'és actriu i productora. Com a actriu; Dance to death d’Alberto Velasco al Festival Grec 2016, Les Rois Fainéants de
Joan Cusó premi More Quality Visual Theatre for Europe
(2015-2018), Esquerdes Parracs Enderrocs de Carles Santos
i Jordi Oriol al TNC (2017), Maclownbeth de Lluís Graells al
Festival Almagro (2017), La dama duende de Cia. Los Picaros
de la Mansarda Teatro dell’Orco di Napoli (2020), Sin tiesto no
funciona de La Pájara Cia de creació pròpia (2020), Terrorífica comèdia de Projecte Longànime i dirigit per Lluís Graells
(2020), Kentucky ha muerto de Carla Torres i Clara Manyós,
estrenat al Festival Grec 2021 i Beca Odisseu Eòlia I+D, Euroescoria adaptació lliure d'Acid House d'Irvine Welsh dirigit
per Nao Albet (2021).

En l’àmbit audiovisual, és actriu en el programa d’humor
Polònia.
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Sébastien Chatron
compositor

Ernest Altés
escultor i escenògraf

Compositor i intèrpret de música acusmàtica des de 1996,
treballa també per a l’espectacle en viu. Desenvolupa una carrera d’intèrpret en diferents acusmòniums (orquestra d’altaveus) a Europa, i rep el 1er premi del Concurs d’Interpretació
"espacialitzada" L’Espace du son (Brusel·les, 2008).

Vic - Catalunya, 1956

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 en 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, i l’Yves Adler.

Estudis a Escola Garbí, Escola Massana, Escola Llotja i Belles
Arts d’Olot.
En actiu des de fa 40 anys, també treballa el dibuix i el gravat.
Ha realitzat una trentena d’exposicions individuals a Espanya,
França, Mèxic, Alemanya i Itàlia. I ha participat en un centenar
d’exposicions col·lectives en els mateixos països.
Té instal·lades 30 escultures en espais públics d’Espanya,
França, Andorra i Alemanya. Especialitzat en els treballs per
encàrrec, tant d’escultures, com d’interiorisme i jardins. Té
tres llibres-objecte, amb textos de Miquel Martí i Pol, Matsuo
Basho-versions de Jordi Coca- i Eugènia Balsells.
Va realitzar l’escenografia d’Ifigènia, sota la direcció de Jordi
Coca i darrerament la de La tenda, de Claude Ponti, dirigida per
Neus Vila Pons.
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François Grandjacques
videoartista

Sylvain Séchet
disseny de llums

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 llargmetratge Être Humain.

Després d’una formació a la imatge a l’escola Montaigu, de
França, el Sylvain compagina el seu temps entre el cinema i el
teatre, entre la direcció de fotografia i el disseny de llums per
l’espectacle.

Ha creat vídeos en temps real per a espectacles en viu 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 espais específics 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, al 1991.

Al cinema, en paral·lel a la feina d’il·luminador que ha dut a
terme durant 10 anys, signa la direcció de foto de varis treballs
com recentment amb Quand la nuit s’ouvre dirigit per Corentin
Leconte i Mélanie Schaan, i dels documentals Le cas Hamlet,
à l’épreuve de l’intime conviction de David Daurier, Seiji Ozawa,
Retour au Japon d'Olivier Simonnet i Une nuit au Louvre :
Léonard de Vinci de Pierre-Hubert Martin. Al teatre, signa el
disseny de les llums de varies companyies:
Per la compagnie Label Brut signa el disseny de llums del tríptic de Laurent Fraunié: Mooooooooonstres, à2pas2laporte i
iciou(pas)là.
També col·labora amb la compagnie Ultreia elaborant el
disseny de llums de Miracle en Alabama, Trust i 187,75Hz dirigides per Lorelyne Foti.
Amb la compagnie du sarment signa les llums de Quatre
dones i el sol, Bios, quelques temptatives, La Tenda i Fedra
dirigides per Neus Vila Pons.
A cavall entre el cinema i el teatre, també treballa com a
càmera i com a director de foto, per òperes, concerts, ballets
i obres de teatre com recentment amb l’espectacle Traviata,
vous méritez un avenir meilleur i Actéon de Benjamin Lazar, i
el cicle d’òperes Licht de Stockhausen par Le Balcon filmats
per David Daurier.
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Espectacles compagnie du sarment
2022

Fedra. Oratori profà per a una actriu
i dues cantants líriques [Phèdre. oratorio profane
pour une comédienne et deux chanteuses lyriques]
a partir d'11 anys
Direcció de Neus Vila
> Caves Ecoiffier Alénya, Fundació Joan Brossa
- Centre de les Arts Lliures Barcelona, Auditori de
Terrassa...
2019-2023

2013-2016

La nit dins el bosc [La nuit dans la forêt]
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

La tenda [La tente]
tots els públics> a partir de 6 anys i famílies
Direcció de Neus Vila, de Claude Ponti
> Festival Avignon OFF, Fabra i Coats Barcelona,
Alénya, Toulouges, Céret, Nancy...
2018-2023

Un grand dia de res [Un grand jour de rien]
tots els públics> a partir de 6 anys i famílies
Direcció de Cédric Chayrouse, del llibre il·lustrat de
Beatrice Alemagna.

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…
2009-2010

> Fol 66, Sainte Léocadie, Fête du Livre Vivant
Toulouges, Médiathèque D’elne, Baillestavy, Osséjà
Saison Cerdane, Font-Romeu-Odeillo, Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes, Barcelone,
Perpignan, Amélie-Les-Bains, Matemale,
Rasigueres...

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

2016-2017

Bios (quelques tentatives)
Text Joseph Danan i Emmanuelle Rodrigues
Direcció Neus Vila Pons

Xxt! Tenim un pla [Chut ! On a un plan]
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…
2016-2017

Presonera-es [Prisonnière-s]
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-Cerdanye, Caramany, Osséjà…

2008

> 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.

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-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 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 [Quatre femmes de le soleil]
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

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)

Le Petit-maître corrigé de Marivaux
Direcció Sabine Gousse
> Maison des Métallos. Théâtre de la Tempête
(Paris). Tournée en région PACA.

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
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ContactE producCIÓ I difusiÓ

Neus Vila Pons +34 656 357 924 · acaminima@gmail.com / compagniedusarment@gmail.com

Amb el suport de:
la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée ET LE Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
Mairie d’Alénya ADAMI SPEDIDAM OCCITANIE EN SCÈNE
Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales ComMunauté de communes Pyrénées - Cerdagne
théÂtre des aspres, thuir Association Cidma
plateforme jeune public occitanie companyia alçada mínima
INstituT français de barcelone Fabra i Coats, Fàbrica de creació, Ajuntament de Barcelona

www.compagniedusarment.com

