
Iniciativa Cultural Euroregional
Catalunya    Languedoc-Rosselló    Midi-Pyrénées

N Naranja    Moebius    La Zampa

la zampa
magali milian romuald luydlin

lazampa@gmail.com    www.lazampa.net    www.facebook.com/cielazampa
Contacte    Pierre Duprat    +33 (0)6 11 96 99 19 - +33 (0)9 50 94 81 31  pierre.duprat@free.fr

Photos    Loran Chourrau / www.lepetitcowboy.com

1



1. UNA PROPOSTA RAONADA

2. ELS SOCIS 

3. ELS LABORATORIS 

4. OBJECTIUS 

5. CALENDARI 

6. COMUNICACIÓ, AVALUACIÓ 

7. CONTACTE 

2

ÍNDEX 



1. UNA PROPOSTA RAONADA

El  present  projecte  cristal·litza  una  motivació,  interessos  compartits  i 
desenvolupats  pels  nostres  tres  equips;  se’ns  van  manifestar  en  el  decurs 
d’experiències professionals viscudes com tantes obres obertes a noves formes 
d’expressió i nous procediments d’escriptura al naixement dels quals assistíem 
aleshores, i dels que ens preparàvem a devenir, al nostre torn, els actors.

En  el  decurs  de  la  darrera  trobada  franco-espanyola  MIRA organitzada  a 
Toulouse, Magali Milian i Romuald Luydlin, coreògrafs de La Zampa, participen, 
dins  del  marc d’un programa de formació obert  a  joves artistes francesos i 
espanyols, en un taller de recerca sota la supervisió de coreògrafs i directors de 
procedències  tan  diverses  com les  de  Cesc  Gelabert,  Tomàs  Aragay,  Olga 
Mesa i Sam Lowyck.
És en aquesta ocasió que es troben amb Nuria Legarda, actora i coreògrafa, 
amb qui estableixen vincles que els portaran des d’aleshores regularment a 
Barcelona.

Més recentment,  l’any 2009,  durant  una actuació  de Crash(s)!  Variations  al 
Théâtre de Nîmes, els actors del col·lectiu MOEBIUS descobreixen en escena 
al duo MILIAN- LUYDLIN en una adaptació lliure de la novel·la de JG Ballard i 
de  la  pel·lícula  de  David  Cronenberg  concebuda  pel  director  Bruno  Geslin 
aleshores artista associat del teatre.
Tres mesos abans, Bruno, conferenciant  convidat en el seu curs de formació al
Conservatori  de  Montpellier,  dirigit  per  Ariel  García-Valdés,  havia  descobert 
"Romances ...", fruit de la col·laboració de MOEBIUS amb el col·lectiu parisenc 
MxM i presentat al Festival Hybrides organitzat pel Théâtre des Treize Vents - 
CDN de Montpellier.

Els  anys  2007-2008,  encara  alumnes  de  l’École  Nationale  Supérieure  du 
Conservatoire  d’Art  Dramatique de Montpellier,  coneixen Cyril  Teste  i  Julien 
Boizard del col·lectiu parisenc MxM.
Durant dos mesos s’inicien en pràctiques de laboratori sobre els temes que els 
interessen, especialment la utilització del vídeo i de la imatge en directe sobre 
l’escenari.

Amb el bagatge d’aquesta experiència, el desig de crear un espectacle apareix 
naturalment  i  "Romances  ..."  neix  d'aquesta  col·laboració  i  d’aquest  desig 
comú, dos nous mesos de recerca més tard.

Pels coreògrafs de La Zampa, aquestes "sessions compartides" prefiguraven el 
que esdevindrien els seus mètodes de producció.
Sacsegen els seus projectes individuals tot escampant una energia col·lectiva 
que permet la confrontació de les influències i la seva circulació.

Després d'un primer intent als estudis MICADANSES de  París, a la tardor de 
2007, a la que hi pren part  Nuria Legarda i a la que són convidats artistes, 
músics, videoartistes, artistes plàstics, sociòlegs...,  una nova sessió té lloc a 
Berlín,  el  setembre  de  2008,  a  l'estudi  del  coreògraf  Félix  Ruckert;  nous 
intercanvis intensos amb artistes de trajectòries molt variades entre els quals 
els  coreògrafs  descobreixen  intèrprets  que  acompanyaran  la  seva  nova 
creació, DAISY CUTTER.
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La  trobada  amb  MOEBIUS  i  N  NARANJA,  aquesta  correspondència  en  la 
reflexió,  la  recerca,  les  pràctiques,  havien  de  trobar  conseqüentment  una 
continuïtat en una forma de transhumància artística i geogràfica.

El  programa  d'intercanvi  cultural  “Initiatives  Culturelles  Eurorégionales”, 
concebut  per les regions de la  Mediterrània nord-occidental,  ens sembla un 
marc ideal per dissenyar aquest projecte i encarar-lo per una durada que les 
nostres afinitats respectives es dedicaran a reforçar.

Prefigura  la  plataforma  d’intercanvi  i  rempartiment  d'experiències  d'un  eix 
Montpellier / Toulouse / Barcelona que somiem, oberta a artistes vinguts de tot 
arreu, disposats a capgirar les seves certeses però igualment d’implicar-se en 
un procés de transmissió envers de joves artistes i intèrprets aficionats o en 
camí de ser-ho.

Presentat inicialment a les tres regions per separat abans que aquest programa 
no sigui seguit pel GECT Pyrénées Méditerranée, aquest dossier ja ha rebut 
per la part que pertoca a La Zampa, promotor del projecte, el suport de la regió 
Midi-Pyrénées.

Les regions de Catalunya i Languedoc-Rosselló, amb el GECT aleshores en 
constitució, van decidir esperar fins que aquest entrés en funcionament i, per 
tant, ajornar l’estudi dels dossiers de N’NARANJA i MOEBIUS.

Així doncs, nosaltres el  representem aplegant els tres socis i  alhora que un 
primer laboratori  es va dur a terme el  darrer  estiu  al  CDC de Toulouse i  a 
Tournefeuille, dins del marc del festival "Les Nuits Euphoriques".
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2. ELS SOCIS

La Zampa 

Magali Milian, Romuald Luydlin

Magali Milian segueix les formacions del Conservatoire d'Avignon i del CNDC 
d’Angers.  Romuald  Luydlin  és  graduat  amb  una  llicenciatura  d’anglès  a  la 
Université  d’Aix-  en-Provence,  a  continuació,  segueix  els  ensenyaments  de 
Sumako Koseki (Butô) i del mestre Kano (teatre Nô). Es troben en un curs de 
formació a les Hivernales d’Avignon,  descobreixen l’aïkido a través d’Heddy 
Maalem  i  segueixen  la  seva  trajectòria  assajant  diferents  maneres 
d’aproximació al cos.

L’any 1999 creen plegats Boromée 21 (col·laboració amb un conjunt de música 
clàssica),  encarregada  en ocasió  de  les  Hivernales  d’Avignon,  seguidament 
funden la companyia La Zampa on ambdós són coreògrafs i intèrprets. 

Des de l’any 2000,  creen FLEETING SMILE,  POUR QUELQUES MIETTES 
(curtmetratge amb Nathalie Desmaretz) et LES DENTS DE TRAVERS (2001), 
LE CIEL AU-DESSUS DE SA TÊTE (2002), SI TU VEUX JE TUE LE CHAT 
(2003) i l’actuació TEMPS 0 al Centre d'art contemporain d'Albi (2004). 

L’any  2005  creen  DANS  LE  COLLIMATEUR  per  a  DSN-Dieppe  Scène 
Nationale, així com el projecte DREAM ON, Track 1-2, que continuaran amb els 
Tracks 3-4-5-6 (2006-2007). 
Porten  a  terme  diverses  actuacions  amb  el  col·lectiu  Red  Sniper  (Patrick 
Codenys  / Front 242, Kendell Geers). 

L’any 2007 creen el solo (Call me) SAND, encàrrec de La Guillotine/Montreuil. 
També interpreten Crash(s)! Variation, creació de Bruno Geslin (Antipodes 2008 
/ Le Quartz-Scène Nationale de Brest). 

Aquest  mateix  any  presenten  LA TOMBE  DU  PLONGEUR  als  Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis, tot seguit creen DAISY 
CUTTER el 2009 (els dies 17 i 18 de desembre al Théâtre de Nîmes).
Entre  2010 i 2011 creen REQUIEM, amb el guitarrista Marc Sens, recolzada 
pel programa europeu "Focus on art and science in the performing arts". 

La Compagnie La Zampa, composta pel duo Magali Milian i Romuald Luydlin,  
delimita un territori ardent (...).  Els seus espectacles estan en la línea de la  
seva desmesura i de la seva extravagància: insòlits, incòmodes.

Rosita Boisseau, Télérama
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Moebius

La companyia MOEBIUS és un col·lectiu de deu actors, amb personalitats molt 
diferents, animats pels mateixos reptes artístics i humans, que hem creat un 
univers comú. Encara que un de nosaltres és responsable d’un projecte, les 
decisions  emanen del  conjunt  del  grup.  Creant  d’aquesta  manera  un  espai 
estructurat de llibertat i de creació reals, és la convicció de la riquesa artística 
d'aquesta proposta que ens encoratja a renovar-lo.

És el teatre que busquem, aquell que deixaria ressonar en el somni i el llunyà 
les veritats properes.
No  creiem  que  ser  jove  avui  en  dia  passi  per  la  selecció  de  textos 
exclusivament  contemporanis,  sinó  que  una  literatura  més  llunyana  és  de 
vegades un mirall més exacte.
Que a les grans obres d'art  hi ha una revelació de l’humà que ens segueix 
aclarint les nostres pròpies dubtes. I que estimar aquests textos no passa per 
una  actitud  dogmàtica,  falsament  respectuosa,  que  voldria  que  només  hi 
hagués una sola manera de presentar-los.
Nosaltres adaptem i reescrivim els textos amb una intenció d’apropiació total. 
És amb aquesta convicció i, per haver-ho patit, la certesa que això és possible, 
que abordem els nostres projectes.

Les nostres experiències són testimonis d’una curiositat,  de l’afirmació d'una 
elecció  i  de  la  necessitat  de  construir  la  nostra  pròpia  visió  de  l'escena. 
Desitjosos d’endegar un procés creatiu exigent, no concebem l’arrencada de 
les nostres creacions d’espectacles sense un veritable període de laboratori 
completament  lliure,  és  a  dir,  sense  la  preocupació  per  l'eficiència  ni  pel 
resultat.

Aquest període comporta una gran llibertat d'exploració. Permet multiplicar els 
intents, els fracassos, les sorpreses, ampliar el ventall de possibilitats. Crear un 
terreny de joc  comú on cadascú desplega tota  la  seva imaginació,  la  seva 
tècnica, la seva emoció, la seva sensibilitat, els seus desitjos sense vergonya ni 
prejudicis al servei d'un mateix tema o objectiu. Els participants, en les seves 
propostes,  poden ser  alternativament  ballarí,  actor,  dissenyador  de vestuari, 
escenògraf, director d'escena.

Darreres realitzacions 

SURVEILLANCES 
2010, juliol Festival Imaginez maintenant -MC2 / Grenoble 

SANS PÈRES (de Tchekhov) 
f2011, febrer Théâtre des Trois Ponts / Castelnaudary
2010, novembre Chai du Terral / St Jean de Vedas
2010, març Théâtre de création / Grenoble 

LES ATRIDES, CHAOS D’UN HÉRITAGE 
2010,maig Festival Théâtre en mai - CDN Dijon-Bourgogne, Dijon 
2010,abril Espace 600, Grenoble 
2009 octubre Théâtre de la Calade, Arles 
2008 novembre Maison Louis Jouvet, Montpellier 
2008 octubre Théâtre de création, Grenoble 

ROMANCES
2009 abril Festival Hybrides - CDN des Treize Vents, Montpellier
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N Naranja

Nuria Legarda Andueza (Pamplona, 1973) 

Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona (1996 - 2000).
Diplomada en Educació Musical per la Universitat de la Rioja (1993 - 1996).
Va estudiar violoncel al Conservatori Sarastre de Pamplona (1993 - 1996).
Segueix estudis de dansa clàssica, contemporània i de tècniques d’expressió 
corporal  (Alexander,  Anatomia  del  Moviment,  Grimbert,  Hatha-Ioga  ...)  a 
l'Escola del Govern de Navarra.

Rep una beca de la Generalitat de Catalunya i continua els estudis de teatre 
físic amb la companyia Théâtre du Mouvement (Yves Marc et Claire Heggen) a 
París (2001 - 2002).

Participa en estades amb les companyies de Pina Bausch, Joseph Nadj, Javier 
Daulte, Gabriela Izcovich, Alejandro Masi, Silvina Sabater i Bob McAndreu.
L’any 2001 participa a la trobada Rendez-vous avec l’Espagne - Festival MIRA! 
al CDC Toulouse Midi-Pyrénées amb els coreògrafs Tomás Aragay, Olga Mesa, 
Cesc Gelabert, Sam Louwick i Heddy Maalem.
Continua la seva formació amb les companyies Mal Pelo, Tomeo Vergés, Núria 
Font i Lipi Hernández.

Treballa com actriu o ballarina amb els artistes Marcel·lí Antúnez, Javier Daulte, 
Franco di Francescantonio, Joan Baixas Mariscal i amb la companyia de dansa 
Senza Tempo (1999 - 2003).
També  va  ser  assistent  dels  directors  Marta  Buchaca,  Carol  López,  Toni 
Casares, Magda Puyo, Javier Daulte i Roberto Romero.

Des de 2002, va desenvolupar la seva pròpia tasca pedagògica i de recerca 
sobre  l’expressió  corporal,  el  moviment  i  la  interpretació.  És  directora  del 
Departament de cos i dansa de l'escola Nova Eòlia i professora a l'Institut del 
Teatre de Barcelona (2002-2008).
Va crear i dirigir les obres de teatre “Ven, que te cuento”, “El día que cambié a 
mi padre por 2 peces de colores” i “Nosotros y vosotros” a l´Institut del Teatre 
de Barcelona, i “Mira, que cuadrilla!” i “Allá voy!” a la Escuela de Navarra de 
Teatro.

Amb N NARANJA els anys 2006 - 2007 dirigeix i interpreta, amb Paulo Duarte, 
“Écumes”,  espectacle  inspirat  en  “L´Écume  des  jours”  de  Boris  Vian, 
(coproducció   Pseudonymo  /  France,  ORCCA,  Espace  Peripherique  /  La 
Villette, Festival Mira!, O Espaço do Tempo / FIMFA (Portugal), Generalitat de 
Catalunya, Festival Internacional de Teatre Visual i de Titellestol / Barcelona).

Dirigeix  La  Cena,  espectacle  coproduït  i  presentat  pel  Festival  Tardor  de 
Catalunya, Girona / Salt -Temporada Alta, amb el suport de l´Institut Català de 
les  Indústries  Culturals,  Ca  l´Estruch  de  l’Ajuntament  de  Sabadell,  i 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
L’any 2010 acaba el muntatge de la seva creació, Claim Your Place, de la que 
una actuació  prèvia  va  ser  presentada  el  21  de juny en el  marc  de “Nuits 
Euphoriques” de Tournefeuille. 
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3. ELS LABORATORIS

Aquest projecte és una eina de treball.
Tenim un clar interès comú en el cos i les seves representacions 
contemporànies. Les nostres formacions i les nostra peces en són testimonis.
Unes ganes per no negar-ho, sinó per trobar-li una sortida, un terreny per a una 
escriptura coreogràfica o teatral.

Som d’una generació on la  influència  de les  escriptures contemporànies  és 
forta. Les formacions i les experiències han marcat els nostres camins sense 
que nosaltres, per contra, “en siguem fills”.
En concret, les nostres experiències d’interpretació són certament eclèctiques, 
però  reflecteixen  una  curiositat,  l'afirmació  d'una  elecció  i  la  necessitat  de 
construir la nostra pròpia visió de l'escena.

En convidar persones de diferents orígens professionals, aquestes trobades 
són l’oportunitat ideal per assajar nous camins. Assajos físics, d’interpretació, 
així com noves solucions tècniques i escenogràfiques per al tractament de la 
imatge, del so, de l’espai.

Com fer front a l’escena? És un espai lliure o un lloc a domesticar?
És el lloc de l’íntim o del col·lectiu?
Com  silenciar  la  figura  del  "model"?  Aquesta  àrea  de  referència  que  cal 
respectar o transgredir però, sigui el que sigui, a partir de la qual es compon 
amb massa facilitat.
Fer  sorgir  una  zona  improbable,  sovint  més  commovedora,  força  més 
resplandent, en qualsevol cas, més sorprenent. 

Fracassar o tenir èxit,  acceptar sense efecte particular allò que aparentment 
funciona, allò que no té interès, àdhuc el nul i que encara no és identificable.
Això no és per donar el gust del fracàs, sinó més aviat per anar envers el de 
l’assaig, d’un repte més franc, més afortunat, perquè les propostes tinguin la 
possibilitat de "ser" abans de voler ser intel·ligents.

L'escena és un lloc particular, però no l’indret on passar comptes amb si mateix 
i amb el món. Tractem de trobar un espai enlluernador que caldrà dilatar tot 
seguit, un moment de concentració com la crida abans d’una capbussada.

Esperem aquests moments que activen l’energia sense voluntat de produir-la 
dins  la  histèria  o  el  drama  absurd.  Aquesta  mena  d’el·lipsi  en  què  les 
informacions  són  vives,  directes,  fines,  on  l’actor  s’ha  d’organitzar 
imperativament  enmig de tots  els  senyals,  desmuntar  la  seva lògica íntima, 
sense  esperar  que  les  mirades  posades  damunt  seu  no  li  donin  un  valor 
particular.
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"La intranquilitat” de les nostres presències, de les que cal treballar els matisos, 
ens mena a encarar-la amb un cos unit, reunit, conscients que és un tros de 
carn inestable i brutal.
Aquest cos i les seves diverses formes només tenen poder per generar 
l’estrany, per donar-nos capacitat de somiar i per mantenir intacta la nostra 
imaginació.

Set dies per obrir un taller, identificar un espai urgent, el de la concentració en 
la creació que no té res a veure amb la desimboltura. 
Fer aquesta diferència és absolutament necessari.
Cercar  aquest  cos  desacomplexat,  desempallegat  de  provocació  vana  i 
esperada però que s’ha de despertar. 
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4. OBJECTIUS

Els objectius d’aquest projecte són múltiples però suposen, d’entrada, pel fet de 
les nostres diferències lingüístiques o culturals, una reflexió comuna lligada a 
l’harmonització  de  les  nostres  pràctiques,  a  la  posada  en  perspectiva  i  a 
l'intercanvi dels nostres coneixements així com, de manera més prosaica, a la 
posada en comú dels nostres recursos.

De manera no exhaustiva s’enunciarà que aquests laboratoris tenen per 
objectius:
- Promoure la trobada i el diàleg intercultural i generacional entre artistes i 
altres agents de la vida social en el decurs dels laboratoris així com durant els 
seus períodes d'incubació i d'organització.

- Promoure la mobilitat i la difusió de les companyies associades a escala 
europea, anant cada laboratori seguit de la difusió de dues d’aquestes en 
condicions que els proporcionen una visibilitat òptima (període de festival...)

- Recolzar la cooperació entre agents culturals de l'Euroregió, institucionals, 
productors i difusors...

- Desenvolupar les habilitats, l'eficiència i el dinamisme de les tres companyies 
en matèria de muntatge i d’organització de projectes multilaterals pels quals la 
llunyania i  el  gran nombre d’intervinents,  així  com les diferències culturals  i 
jurídico-administratives, allarguen les fases de reflexió i fan retrocedir el termini 
de les decisions.

-  Promoure  mitjançant  una  mobilització  activa  dels  socis  de  les  tres 
companyies, la cooperació entre agents culturals d’una mateixa regió, sense 
que tinguin a priori  la voluntat  ni  tan sols expressat el  desig de col·laborar: 
posada en comú dels seus recursos tècnics i humans, encreuament de  les 
seves xarxes, circulació dels seus públics...

- Garantir d’aquesta manera  al projecte una empremta regional el més ampla 
possible.

- Traçar el projecte en el temps assignant-li, d’entrada, objectius a mig termini i 
establint d’aquesta manera les bases d'una plataforma artística d’intercanvi de 
pràctica  i  de  fàbrica  al  servei  de  la  qual  les  tres  companyies  fundadores 
esdevenen operadores per acollir els projectes d'altres joves artistes europeus 
descoberts per elles mateixes o pels seus socis culturals i institucionals.
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5. CALENDARI 

Fase 1 - Juny 2010 / Midi-Pyrénées 

- 12 al 19 de juny 
Laboratori a l’estudi del CDC de Toulouse Midi-Pyrénées 

- 21 de juny
Representació de REQUIEM / La Zampa (treball en curs) 
i de CLAIM YOUR PLACE / N NARANJA (treball en curs) 
en ocasió del festival Les Nuits Euphoriques / Tournefeuille 

Fase 2 - Octubre 2010 / Catalunya 

- 24 al 29 d’octubre (AJORNAT
Laboratori a l’estudi l’Estruch de Sabadell / Barcelona 

- 30 d’octubre
Representació de REQUIEM (La Zampa) à l’Estruch 
i de SANS PERE (de Tckekov) / Moebius 
a la brasserie de l’ESTRUCH 

Fase 3 - Febrer-Març 2011 / Languedoc-Rosselló 

- 28 de febrer al 6 de març : 
Laboratori a l’estudi del CDN Les Treize des Vents 

- data a confirmar 
Representació de REQUIEM / La Zampa 
i de CLAIM YOUR PLACE / N’Naranja 
en ocasió del Festival HYBRIDES / Montpellier o en ell Théâtre de La 
Mauvaise Tête / Marvejols o en el ADDA Scènes Croisées / Mende

Fase 4 - Maig / Catalunya

- 16 al 20 de maig 
Laboratori a La Caldera / Barcelona

Fase 5 - Sept 2011 / Midi-Pyrénées 

- (data a confirmar) setembre de 2011
Laboratori a L’Usine de Tournefeuille 
“Sortida de laboratori” pública amb el GDRA, MOEBIUS, N NARANJA i 
LA ZAMPA 

- (data a confirmar) setembre de 2011
Representació de SANS PÉRE / Moebius 

11



6. COMUNICACIÓ, AVALUACIÓ

Amb l’afany de dinamització del projecte, per tal de donar-li la millor llegibilitat, 
de conservar el record dels moments clau, de les respostes en calent dels 
participants, la mirada dels socis...

Loran Chourrau, dissenyador gràfic, webmaster i realitzador de video, assistit 
per  Eric  Damiano,  fotògraf  i  realitzador  de  video,  filmen,  fotografien, 
enregistren, dins i al costat, abans, durant i després, els grans moments i els 
altres,  de totes  les  sessions de taller,  els  debats  i  les  representacions  que 
segueixen les sessions de recerca.
Després del visionat i  edició de totes les preses, participants i  socis podran 
reviure o descobrir els episodis d'aquest recorregut iniciàtic euromediterrani.
Anunciats en el lloc web de La Zampa, també il·lustren els butlletins informatius 
adreçats als nostres contactes.

Més  seriosament,  reflexionem  col·lectivament  en  la  redacció  de  dos 
qüestionaris d'avaluació que seran sotmesos, al  terme de cadascuna de les 
sessions, l’un a l’atenció dels participants en els laboratoris, i l’altre a la dels 
nostres socis culturals. 
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7. CONTACTES

La Zampa 
Magali Milian, Romuald Luydlin 

Seu social : 14 rue Jean Duroux 09100 PAMIERS - France
Adreça postal : Larousse 09130 Durfort - France
+33 (0)5 61 6985 73 
lazampa@gmail.com 
www.lazampa.net 
www.facebook.com/cielazampa 

administració : Pierre Duprat 
+33 (0)6 11 96 99 19 / +33 (0)9 5094 81 31 
pierre.duprat@free.fr 

N Naranja 
Nuria Legarda 

Carrer de Massens, 28, Àtic 08024 Barcelona 
0034 6 7744 0839 
nurialegarda@yahoo.es 
www.facebook.com/claimyourplace 

Moebius 
Thomas Bédécarrats, Charlotte Daquet, Cléia David, Christophe Gaultier, 
Sophie Lequenne, Jonathan Moussali, Marie Vauzelle, Marie Virès

Lila Mérabet, Présidente 
25 route de Nîmes - 34920 Le Crès - France
moebius.theatre@gmail.com 

Sophie Lequenne 
sophielequenne@hotmail.fr, +33 (0)6 63 04 32 41 
122 chemin des Oliviers 34400 Lunel - France

Christophe Gaultier 
ch.gaultier@gmail.com, +33 (0)6 76 41 95 29 
19 rue de l’Ancien Courrier 34000 Montpellier - France
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