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LES COLPORTEURS 

LE FIL SOUS LA NEIGE 
 

Per primera vegada es reuneixen sota un mateix envelat set funàmbuls, set artistes 
virtuosos i singulars. Molt més enllà de la proesa tècnica creen una coreografia 
aèria, un cant de cossos a set veus, sensible i poètic. Un espectacle, d’alguna 
manera, autobiogràfic: Antoine Rigot, el virtuós, va caure l’any 2000; és la seva 
història la que ens transmet a través dels intèrprets, deixant-nos penjats dels seus 
passos, commoguts per allò que la seva dansa en l’altura explica de les nostres 
vides perforades, lleugeres i tan fràgils...  

La companyia Les Colporteurs va ser fundada per Antoine Rigot i Agathe Olivier el 
1996 fent construir l’envelat amb el qual somiàvem. La seva primera creació, Filao, 
concebuda a partir de la novel·la d’Italo Calvino El baró rampant, barrejava circ, 
teatre, dansa i música. Filao va ser representada 220 vegades entre 1997 i 2000, 
tant a França com en altres països.  
 

Reincorporat al món del cable arran de la petició de joves funàmbuls que li 
demanen que els transmeti els seus coneixements, fa realitat un desig no expressat 
fins aleshores: crear un espectacle només amb cables i funàmbuls, una evocació 
poètica de les emocions i els reptes que jalonen l’existència.  

 

Direcció Antoine Rigot amb l’ajuda de Cécile Kohen 
Funàmbuls Florent Blondeau, Sanja Kosonen, Andreas Muntwyler, Agathe Olivier, Julien 
Posada, Molly Saudek, Ulla Tikka 
Creació musical i interpretació Wildmimi Antigroove Syndicate: Boris Boublil, Antonin Leymarie, 
Rémi Sciuto 
Disseny d’il·luminació Thomas Bourreau 
Disseny de so Stéphane Comon 
Creació de vestuari Gaëlle Seydoux, Florie Bel 
Escenografia Serge Calvier, Patrick Vindimian, Sylvain Georget 
Control de llums Thierry Azoulay o Thomas Bourreau 
Control de l’escenari Patrick Blond 
Direcció tècnica Eric Hennaut o Christophe de le Court 
Control de l’envelat HMMH 
Producció Fanny Du Pasquier 
Difusió Valérie Mustel 

 
 
 
Horari: 21 h (diumenges 19 h.) Preu: 22 € Pl. Margarida Xirgu 
www.lescolporteurs.com 
 

 


