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El circ més atrevit arriba al Centre Cultural Terrassa 

amb La Meute  
 
 
La companyia francesa ofereix un espectacle innovador ple d’acrobàcies 
d’una elevada qualitat tècnica, entre les que destaca el gronxador francès. 
La Meute es podrà veure el diumenge 23 de febrer al Centre Cultural 
Terrassa.  
 
La Temporada de Circ Primavera 2014 seguirà amb els espectacles Capas, 
el 23 de març; Rien à dire, el 6 d’abril i Indomador, el 18 de maig.  
 
En aquesta 2a Temporada BBVA de Circ, el Centre Cultural Terrassa segueix 
comptant amb l’assessorament de la companyia de circ terrassenca Tub 
d'Assaig 7.70 amb l’objectiu que la programació familiar englobi la màxima 
diversitat d'estils del món del circ. 
 
 
La Meute, l’espectacle 
  
Practiquen una teatralitat visual i rítmica, és a dir, tot el que fan passa per 
accions no verbals, però recolzades per la postura gestual, la intensitat de les 
mirades, la seva durada, direcció i intenció. 
 
Guien els espectadors cap un univers incongruent on ells són lliures de 
projectar la seva fantasia. Volen experimentar el circ com un art que exprimeix 
qualsevol cosa. 
 
Els sis artistes es coneixen bé i els jocs que practiquen els són familiars. 
Alimenten la necessitat d’estar junts, de fer confiança. Porten tovalloles de 
bany, una manera d’exposar el cos i de posar a prova la pròpia vergonya. Els 
seus jocs els propulsen a gairebé 8 metres d’alçada. 
 
Entre assumir riscos, èxits, masoquisme i altres jocs absurds, l’espectador 
passa del riure a la suor freda. Es tracta de considerar el circ per allò que és: 
una veritable situació de risc. 
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La Meute, la companyia 
 
El grup es va formar després de coincidir dos anys a l'Escola Nacional de Circ 
Arts Rosny sous Bois. A partir d’aleshores, van continuar l’entrenament junts al 
DOCH, Universitat de Dansa i Circ a Estocolm i van crear La Meute. 
 
L’espectacle, que porta el mateix nom de la companyia, va néixer l’any 2012 a 
partir de la pràctica de diferents disciplines del circ entre les que destaca, 
especialment, el balançoire (gronxador francès). 
 
Després d’una primera visita a Catalunya, per la Fira de Tàrrega de l’any 2012, 
just acabat d’estrenar l’espectacle, i una vegada han voltat per diferents països 
d’Europa (França, Suècia, Dinamarca, Bèlgica, Txèquia i Holanda, entre 
d’altres) tornen per segona vegada a Catalunya amb l’espectacle ben 
consolidat, abans de seguir la seva gira d’enguany que els durà a Bèlgica, 
Anglaterra, Illa Reunió, França i Espanya. 
 
 
Les dades:  
 
Espectacle: La Meute 
Companyia: La Meute 
Direcció: La Meute i Dominique Betenfeld 
Artistes: Arnau Serra Vila, Sidney Pin, Bahoz Temaux, Julien Auger, Mathieu 
Lagaillarde i Thibaut Brigner. 
 
Dia i hora: diumenge 23 de febrer a les 18h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 9 € 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/la-meute/ 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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