
 
 

 

 
 
 



 
 

COMBINAT DE CIRC 47 
L’art de volar... 

 
 

El Combinat de Circ 47 es podrà veure els dies 13 i 14 d’abril de 2013 al teatre 
de L’Ateneu Popular 9 Barris. 

 
Es tracta d’una proposta en la qual els artistes mesclen les seves disciplines per 

tal de crear un espectacle únic.  
 

A l’espectacle hi podrem veure el resultat del treball que els diferents artistes 
participants duen a terme al llarg de la setmana prèvia al teatre de L’Ateneu 

(del 8 al 12 d’abril) en el marc d’una residència artística i tècnica.  
 

El Combinat de Circ 47 està dirigit per Xavier Erra. Amb aquesta aposta per 
un professional provinent del món del teatre, i sobretot més especfíciament 

del treball escenogràfic, es vol posar èmfasi en treballar la posada en escena 
d’aquest proper Combinat de Circ.  

 
Com a element escenogràfic s’inclourà un treball de projeccions audiovisuals 
fet a partir de fragments de clàssics del cinema, bona part en blanc i negre, de 
directors com Jean Painlevé, Lotte Reiniger, Jean Epstein, Alfred Hitchcock, 

Andrei Tarkovsky...  
Un exemple d’això el trobem a la imatge del cartell: es tracta d’un fotograma 

extret de l’inici del film “Andrei Rublev” (Tarkovsky, 1966) on es veu un 
home volant perillosament amb un globus apedaçat. Una provocació que ens 

brinda el cinema i que fa referència al somni humà de poder volar... una 
‘bogeria’ que els intèrprets del Combinat 47 voldran imitar.  

 
L’art de volar...  

Un grup d’amics comença a construir, improvisadament, una enorme pantalla 
amb pedaços de plàstic. Volen projectar-hi pel·lícules i veure-les com en els grans 

cinemes d’abans.  
Quan tot és a punt, jeuen sobre coixins per començar la plàcida sessió de cinema. 
Però la comoditat s’acaba aviat, perquè les pel·lícules els provoquen situacions i 

postures que van contra la física i el sentit comú. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 



 
 
FITXA ARTÍSTICA 

Endika Salazar – malabars   
 

Jonathan Frau - acrobàcies 
 

Jose Luis Redondo – pallasso, malabars 
 

Lula Kerdreux - trapezi 
 

Rosi Boffa – roda cyr 
 

Guillermo Aranzana i  
Oscar Karlsson (Cia. Balagans) – bàscula coreana 

 
Xavier Erra - direcció  

 
Ariadna Martí i Jan Erra – ajudants de direcció  

 
Joaquin Guirado – disseny de llums  

 
Cathy Loughran – fotografia  

 
Francisco Baena – tècnic de llum  

 
Juan Carlos Carozo (Koko) – tècnic de so  

 
Gerardo Choez – auxiliar tècnic  

 
 

 
ELS COMBINATS DE CIRC 
 
Els Combinats de Circ es vénen realitzant des de l’any 1996 i són ja un 
veritable segell identificador de L’Ateneu Popular 9 Barris.  
 
La seva intenció és ser una autèntica plataforma de presentació de nous 
números en bones condicions tècniques i davant d’un públic heterogeni i 
alhora entès. Els artistes, sota la mirada còmplice d’un/a director/a, donen 
forma a un espectacle fresc i quasi sempre irrepetible.  
Són, per tant, laboratoris fonamentals per innovar, crear, donar sortida a 
nous valors i experimentar.   



 
 
 
Director i artistes són escollits per la Comissió Artística de L’Ateneu. En 
aquest cas del Combinat de Circ 47 la Comissió Artística ha inclòs al 
director, Xavier Erra, en el procés de selecció del altres artistes participants.  
 
 
 
ELS ARTISTES 
 
Xavier Erra: direcció  
 

 
 
Llicenciat a la Facultat de Belles Arts de Barcelona (1992),  
tot seguit estudia el primer i segon curs d’escenografia a l’Institut del Teatre de 
la mateixa ciutat. Entra a treballar a l’equip d’utilleria del Teatre Nacional de 
Catalunya i posteriorment fa d’ajudant d’escenografia de l’escenògrafa Montse 
Amenós.  Al mateix temps comença a dissenyar escenografies amb Xavier 
Saló (1998 – 2007). Treballa amb directors com Tamzin Townsend, Oriol 
Broggi, Pep Pla, Magda Puyo…  
 
Les seves escenografies han trepitjat escenaris com el Teatre Nacional de 
Catalunya, Teatro de la Abadía, Sala Villarroel, Sala Beckett, Teatre Borràs…  
Paral·lelament dissenya projectes educatius entorn a exposicions de teatre i 
art.  Des de 2007 dissenya escenografies en solitari, treballant gèneres com el 
teatre, la música, el circ, els titelles i la dansa. En el món del circ destaca la 
seva participació a l’espectacle “Plecs” (Idea original i escenografia). 
Puntualment  participa en la direcció artística d’espectacles de música i circ.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Endika Salazar: malabars 
 

 

Endika Salazar Fontenla neix el 1981 a Bilbao. Format a la B.A.I (Formació 
Escènica a la Bizkaiko Antzerki Ikastegia), a la Escuela de Circo Carampa de 
Madrid, a l’ Espace Catastrophe de Bruselas i a l’escola Jonglier Katakomben 
de Berlin. Ha col·laborat amb companyies com Els Comediants, La Fura dels 
Baus, Koblakari (Bilboko Malabaristen Elkartea), Kanbahiota Trup, Cía. A 3 
Manos entre d’altres. És fundador de la companyia De-Generik i creador de 
l’espectacle Perpetuum amb la direcció de Michelle Man, representat en diversos 
festivals. Participa com a artista de circ en la zarzuela El rey que rabió de 
Ruperto Chapí. Crea l’espectacle 22:55 que des del 2008 mou per l’Estat 
Espanyol i la resta d’Europa.  
 
 
 
Jose Luis Redondo: pallasso i malabars 
 

 
 
Ha estudiat a la Escuela de Circo Carampa (Madrid, 2004-05) i la Escuela de 
Circo Criollo (Buenos aires, 2005-06). Forma part de la Cia. Tres Puntos y 
Aparte, amb qui aconsegueix el Premi del Públic al Festival de Teatre de 
Carrer de Palència (2010) i el Primer Premi del Jurat al Festival de Teatre-Circ 
de Toledo, a més de rebre a títol personal el Premi al Millor Actor (2011). Al 
2012 rep el Premi Especial del Públic al Vè Festival Internacional de Circ 
d’Albacete i el premi que atorga el Club de Payasos Españoles y Artistas de 
Circo pel seu treball de clown com a Ricky, el professor de tenis en aquest festival. 



 
 
Durant el 2012 s’incorpora a l’equip artístic de Circumstàncies, 15è Circ d’Hivern 
de L’Ateneu Popular 9 Barris. Aquest hivern ha treballat de clown principal a 
l’espectacle de Nadal del Teatro Circo Price de Madrid.  
 
 
Lula Kerdreux: trapezi 
 

 
 
Comença la seva formació en circ amb 9 anys a la Bretanya. Molt aviat 
s’especialitza en trapezi fix. Als 17 anys comença la formació professional al  
Théâtre-Cirqule, l’Escola de Circ de Ginebra. Descobreix el cant i l’integra a 
les seves creacions. Posteriorment ingressa al Centre Nacional de les Arts del 
Circ de Châlons-en-Champagne, i segueix la seva recerca dinàmica sobre el 
trapezi. Poc a poc va creant el seu propi univers, a mig camí entre violència y 
suavitat.  
 
Rosi Boffa: roda cyr 
 

 
 
Rosalba Corach (1984, Argentina) s’inicia de ben petita al món de l’art a través 
de la dansa i el circ. Estudia durant 5 anys al Conservatori Nacional de Dansa 
de Morón, teatre a l’Escola d’Arts Escèniques de Buenos Aires. S’uneix a 
Avelina Amigó formant la Cia. Cokokoco. Ha treballat en diferents disciplines 
i companyies al voltant del món, aprenent i gaudint de la màgia que es troba 
suspesa en l’aire. Actualment fa carrera en solitari com a Lady Skombro amb 
el seu propi espectacle, Torpeza Ritmika.  
 



 
 
 
Guillermo Aranzana i Oscar Karlsson (Cia. Balagans): bàscula coreana  
 

 
 
Guillermo Aranzana: és antic alumne de l'Escola de Circ Rogelio Rivel. 
Després d'aquesta etapa a Barcelona ingressa a la Universitat de Dansa i Circ 
Dans och Circushogskolan d'Estocolm, Suècia, on juntament amb Manel 
Rosés, es troben amb Nilas Kronlid i Oscar Karlsson i formen la Companyia 
Balagans. Participa amb Balagans i sota la direcció de Ricardo Gallardo a 
Circumstàncies, 15è Circ d'Hivern de L'Ateneu Popular 9 Barris. 
 
Oscar Karlsson: Provinent de la pràctica del parcour (tècniques acrobàtiques 
urbanes al carrer i espais públics), estudia a la Universitat de Dansa i Circ 
Dans och Circushogskolan d'Estocolm, Suècia, on es troba amb Nilas 
Kronlid, Manel Rosés i Guillermo Aranzana. Junts formen la Companyia 
Balagans. Participa amb Balagans i sota la direcció de Ricardo Gallardo a 
Circumstàncies, 15è Circ d'Hivern de L'Ateneu Popular 9 Barris. 
 
Jonathan Frau: acrobàcies 
 

 
 
Nascut a Itàlia l’any 1985. Format en gimàstica artística, i després d’una 
experiència en diversos grups de capoeira ingressa a l’Escola de Circ Carampa 
de Madrid. Posteriorment estudia al Centre de les Arts del Circ de Toulouse 
Le Lido. Al 2011 inicia el projecte de creació Oktobre de la mà d’Eva Ordenez 
i Yann Frisch. Acròbata per la companyia La Façon amb l’espectacle Le soldat 
malgré lui, sota la direcció de Fabrice Guérin (Toulouse).  



 
 
 
COMPRAR ENTRADES  
 
Entrades anticipades a Ticketea.com 
http://ticketea.com/combinat-47 
 
O bé a partir d’ 1h abans de l’espectacle a la taquilla de L’Ateneu Popular 
9 Barris 
 
Preu entrada: 6 € adults / 3 € (fins a 14 anys) 
 
Amb el suport de:  
 

 
 

 
 

 
 

MÉS INFORMACIÓ 

Premsa i comunicació  

comunicacio@ateneu9b.net tel. 933509475 Griselda Casadellà 

http://ateneu9b.net  

http://facebook.com/ateneu9b 

Twitter: @ateneu9b  

Ateneu Popular 9 Barris 

Portlligat 11-15 | 08042 Barcelona  

mailto:comunicacio@ateneu9b.net
http://ateneu9b.net/

