
1

BARREJA
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Intèrpret: Boris Ribas

Director: Tortell Poltrona

Producció: Circ Los

Música: Com Que Roupa de Noel Rosa, Tem 

Gato na Tuba de Joao de Barro, Cannon del 

Cranc J.S. Bach, O Ovo de Hermeto Pascoal, 

Aquarela do Brasil, un popurri de música 

infantil catalana i Sing and laugh with us de 

Henry Purcell.

Fitxa 
artística
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Barreja és un espectacle de petit format, que en més o menys 45 min, un sol artista barreja 

equilibris, acrobàcia, poesia, humor i tot amb musica en directe.

Al llarg de l’espectacle, el personatge, amb poques paraules, presenta al públic una variada 

gamma d’instruments i com sona cada un. Tot proposant diferents i divertides maneres de tocar, 

de vegades cap per vall, d’altres amb l’ajuda del públic... 

L’espectacle és com un concert, l’artista amb la seva banda d’instruments “mezcla” les cançons 

amb l’ajuda d’un pedal loop. Barreja diferents ritmes i melodies, passant per la música clàssica, 

tradicional, popular i d’altres.

SINOPSIS
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En arribar, el públic rep un paper quadrat 

amb un esquema per fer un gatet de ori gami 

(papiroflèxia).

Mentre s’acaben d’ acomodar, l’artista toca la 

guitarra i canta.

Tot a punt, comença l’espectacle! un 

arreglo de “Aquarela do Brasil” amb petons, 

pandereta, cuica i gralla... Barreja!

Aprofita la gralla per fer un petit homenatge 

als castellers, d’enxaneta, amb casco i tot. 

Sense folra ni manilles, un pilar de tres... 

Cadires.

El següent tema, “O Ovo” d’ Hermeto Pascoal, 

el toca del revés amb picolo, triangle, tuba i 

veu.

BREU
DESCRIPCIÓ
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Finalment ensenya al públic a fer el gat de 

papiroflèxia, perquè l’ajudin a tocar “Tem Gato 

na Tuba” un clàssic de música de carnaval de 

Brasil, traduït al català.

Amb el fiscorn toca el canon Sing and laugh 

with us de Henry Purcell

Equilibrant la tuba, el fiscorn i una trompeta, 

recorda la sardana, i un “popurri” de cançons 

populars infantils.

 

 Després de recitar un poema de Manuel de 

Barros, crea un ambient de bosc amb la veu i al 

ritme del berimbau, amb el seu cos en equilibri 

sobre una escultura de forja i bambú composa 

una instal·lació, poesia.

I per acabar amb el trombó de pistons il·lustra 

el palíndrom del Cranc de J.S. Bach caminant 

per una barra d’equilibris del dret, del revés i 

del dret i del revés a l’hora.

Barreja ben barrejat i l’espectacle s’ha acabat, 

tothom a ballar!



Boris Ribas porta la barreja a la sang i a la vida.

Brasil es conegut per la barreja de ètnies de la seva població, amb pares brasilers, ha nascut als 

Països Baixos, crescut al Brasil i ha tingut la sort de voltar per arreu, fent i vivint del Circ que és el 

que més li agrada.

Actualment viu a Catalunya, al Baix Montseny concretament. És soci fundador de la Companyia 

de Circ CIRCO LOS (www.circolos.es) amb més d’una dècada de trajectòria i nombrosos espec-

tacles a l’esquena de diversos formats i registres.

En l’espectacle Barreja però, el podrem veure i gaudir d’un format reduït, íntim i proper, més 

pausat i multidisciplinari.

És un versàtil artista de Circ, barreja i domina diverses tècniques i disciplines, acrobàcia, clown, 

equilibrismes, màgia… i música!

L’ARTISTA BORIS RIBAS

6



7

Barreja és un divertit entreteniment, 

però també vol contribuir al coneixement 

col·lectiu, l’espectacle transmet tot un ventall 

d’informacions, és clar doncs, té un contingut 

pedagògic, que es manifesta a través de la 

música, el circ, la dansa i les manualitats.

Amb l’evolució de la comunicació, la tecnologia, 

la indústria, els mitjans de transport, etc. La 

Barreja és inevitable a tot el món. La barreja fa 

el món!

Barreja descobreix doncs, coses petites, 

senzilles, sentiments positius de la mateixa 

barreja.

És un cant a la diversitat i a la tolerància, al 

respecte i a l’art com a vehicle, com a transport de 

les mateixes emocions, com a mitjà d’expressió.

Boris Ribas anirà intercalant i barrejant 

conceptes i coneixements, ens mostrarà al 

llarg de l’espectacle un munt d’instruments 

que l’acompanyen, ens ensenyarà com sonen, 

com es diuen, ens convidarà en definitiva a 

familiaritzar-nos amb ells.

GUITARRA ESPANYOLA, TUBA, TROMBÓ 

DE PISTONS, FISCORN, TROMPETA, PICOLO, 

GRALLA, CAXIXÍ, PANDERETA, BERIMBAU, 

Cuica I TRIANGLE.

Veurem les diferents sonoritats dels 

instruments, així com diferenciar els 

instruments de corda (guitarra), de vent (tuba, 

picolo, gralla, trompeta, fiscorn i trombó), de 

percussió (pandereta, berimbau, caxixí, cuica i 

triangle).

PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE
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El origami, també conegut com a papiroflèxia, 

és una tècnica molt antiga japonesa, té infinitat 

de formes, conceptes, estils i possibilitats.

El públic “jugarà” i participarà activament.

Farem unes figures acompanyats per la música 

en directe.

TAMBÉ PODEM CONSTRUIR
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Espai escènic net i lliure amb mínim 6mx6mx6m de alçada;

3h de muntatge (amb possibilitat de provar el so) i una hora de desmuntatge;

Algú de producció a l’arribada de la companyia i fins el final del desmuntatge;

Una llum diferent de la llum de treball a l’escenari si és de nit o interior;

Una PA equivalent al públic estimat i un tècnic, si aquest supera les 500 persones;

Un endoll a menys de 20m del escenari.

NECESSITATS TÈCNIQUES
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AGRAÏMENTS

Fotos: Judith Calaf, Debora Cobos i Marina Ribas

Telf 671087031 (Boris Ribas)

barrejaborisribas@gmail.com

www.circolos.es


