
 
 

Jocs acrobàtics que desafien les lleis de la gravetat amb la Compagnie 

Inextremiste , diumenge 13 de novembre, al Centre Cultural Terrassa 
 

Un dels artistes, amb mobilitat reduïda, demostra la seva habilitat sobre la cadira de rodes per                

superar tota mena d’obstacles i mantenir l'equilibiri damunt de construccions efímeres 

 

Viu un frenesí d’acrobàcies entre taulons de fusta i bombones de butà que són el punt de suport                  

on fer equilibris i elevar-se a grans salts i passos verticals. Els artistes realitzen un joc col·lectiu on                  

demostren la seva habilitat sobre fràgils estructures, un d'ells, en cadira de rodes. Diumenge, 13               

de novembre, a les 18h al Centre Cultural Terrassa. 
 

La Compagnie Inextremiste va ser fundada al 1998 i han realitzat diversos espectacles arreu              

d'Europa amb les seves aventures acrobàtiques. Les seves inestables estructures suportades amb            

bombones de butà, van ser idea de Yan Ecauvre i han estat el motor de les seves creacions:                  

Inextremiste, Extrêmités, Extreme Night Fever i Extension . Rémi Lecocq és un dels artistes             

d’Êxtremités que, després de patir un greu accident mentre practicava circ, va decidir que la seva                

nova condició no l’havia d’impedir de fer el que més desitjava. ‘Sóc un més, els meus companys ja                  

em van advertir que no tindrien pietat de mi’, afirma Lecocq a entrevistes a la premsa. Qualsevol                 

petit gest equivocat de Lecocq pot fer trontollar tot el grup i precisament, veure totes les seves                 

capacitats sobre la cadira de rodes, converteix aquesta funció en un espectacle únic i molt singular                

que deixarà a tot el públic bocabadat.  

 

Una història on els individus depenen d'altres persones i només la solidaritat, assegura la 

pervivència del grup.  Si un falla, tots cauen!  
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Fitxa artística 

Interpretació: Yan Ecauvre, Rémi Lecocq i Sylvain Briani-Colin. 

Escenografia: Julien Michenaud, Sébastien Hérouart i Michel Ferandon. 

Il·luminació: Sébastien Hérouart. 

Regidors: Sébastien Hérouart.  

 

Les dades:  

Êxtremités 

Dia: Diumenge, 13 de novembre, a les 18h. 

Preu: 10€ · PACK FAMILIAR (2 Adults i 2 nens 30€) 

Durada: 70 minuts 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dM78P3I64wo 

 

Espectacle a partir de 6 anys 

 

 

 
PUNTS DE VENDA: 

Taquilla Centre Cultural Terrassa Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 

Dilluns a dissabtes de 16 a 20h i una hora abans de la funció 

Per internet www.fundacioct.cat / Per telèfon al 93 519 70 39 
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