
 

 



 

 

LA COMPANYIA 

Som una companyia de Circ que té com a font d’inspiració l'expressió corporal  i 

l'art «del més difícil encara», transmès per grans mestres i  entrenadors d'arreu del 

món. 

El punt de partida va ser l'Escola Nacional de Circ de Río de Janeiro, lloc on ens 

vàrem conèixer i formar. Tot i que ens uneix una llarga trajectòria en la Companyia  

CIRCO LOS, consolidada farà més d’una dècada a les Faldes del Massís del 

Montseny.   

Al llarg dels anys, hem treballat en diferents països, espectacles i centenars de 

projectes, sentim passió per la nostra feina i tot el què aquesta implica, un estil de 

vida, una forma diferent de mirar, de veure i entendre les coses, tot plegat, gràcies  

a la màgia del CIRC. 



 

 

 
  “Naguis & Bobas” són uns personatges molt divertits, inspirats en els pallassos clàssics: Blanc i 

August, un més gamberro i l’altre encarregat de posar ordre. 

  L’objectiu és simple: fer un concert… i el fan però en el camí es topen amb equilibris sobre el 

rulo, verticals, funambulisme, acrobàcies, màgia i, sobretot, molt humor. 

   És un espectacle de circ, sense text i amb música en directe (piano, baix, trompeta, tuba i 

fiscorn); idoni per a programacions familiars i adaptable per a carrer i sala.   

   “Naguis & Bobas" és l'evolució de l’espectacle Barreja, dirigit per Tortell 

Poltrona. https://youtu.be/GngXagkS4u0 

   La tècnica de circ utilitzada en l’espectacle “Barreja” passa a ser reversionada i posada al 

servei del fantàstic món dels clowns, amb en “Naguis", interpretant el pallasso blanc i músic; i en 

“Bobas” actuant com a músic equilibrista i august (el mateix personatge que veiem de contra 

august dins l'espectacle "Què Bestia”, de Tortell Poltrona). 
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FITXA ARTÍSTICA 

 

Intèrpret: Boris Ribas I Ignasi Pujol 

Direcció: Boris Ribas 

Producció: Circ Los (www.circolos.es) 

Mirada externa: Jordi Aspa 

 Música en directe: Ignasi Pujol 

Colaboracións: Circ Cric i Teatre Marduix 

Marduix

 

http://www.circolos.es/


 

 

 

 

 

 

BORIS RIBAS 

És un versàtil artista circense. 

Format a l'Escola Nacional de Rio de 
Janeiro, es va especialitzar en trapezi. Ha 
viatjat cap a Argentina, Nord Amèrica i per 
Brasil, reballant amb la companyia 
brasilera “Intrèpida Trupe”. 
Pel seu compte se'n va anar cap a Xile com 
a mestre de trapezi, acrobàcia i clown. 
Al 2002 va marxar cap a Europa, i va estar 
treballant a França en la troup “Tout Fou 
to Fly”; a Espanya ha estat en el circ 
Raluy, i ha realitzat 8 temporades al circ 
CRIC de Barcelona. 
Ha creat la cia Circ Los, amb qui ha actuat 
els últims 8 anys per Espanya, Brasil i 
Estats Units amb els espectacles Cabaret 
Parodia i Memòries d’un Tigre de Circ, 
actualment amb l’espectacle Xarivari 
Blues. 
  
 Amb Pallassos sense fronteres ha estat al 
Congo, Irac, Sierraleone i Líban. 
 
A més de ser un consagrat trapezista, 
clown i equilibrista, en Boris també és 

músic i toca diversos instruments. 



 

 

IGNASI PUJOL 

Nascut a Barcelona el 16 agost 1964. 
Estudia solfeig i piano al Conservatori municipal de Barcelona (1975-1978). 
Estudia baix elèctric, piano, harmonia i solfeig al Taller de Músics de Barcelona 
(1982-88). 
Participa amb la cantautora Sandra March, amb la qual registra un CD "Entre tu i 
jo" (1993). 
Ha tocat amb diversos grups de versions com "Ginestar Band", "Dejà Vu “. 
Música pròpia com "Deria". Música i espectacle com" Show Frenètic ", "Huapacha 
Combo" (1996-99), amb els quals registra un CD (Ball gaudit) el 1997 i viatgen a 
l'Havana (Cuba) convidats pel govern d'aquest país. 
També s'endinsa en el món de la música brasilera formant part dels grups 
Sambanda" (1995-1997) i "Canviant Sons" (1997-1998). 
També funda grups de fusió com "Moon Funk" (1994-1998). 
El 2001 com a baixista grava el disc "Jisàs de Netzerit "de Pau Riba, i realitza 
diversos concerts. 
A part de Pau Riba, ha col·laborat amb diversos músics durant seva trajectòria: 
Marc Miralta, David Soler, Tito, Quico Pi de la Serra, Albert Pla, Emili Valeriola, 
Busquets ... 
Finalment s'apropa a el món de el circ sota la direcció de l'mestre Victor Amman 

al Circ Cric per mes de 10 anys. 



 

 

Espai escènic net i lliure amb mínim 8m x 8m x 6m d’alçada. 
3h de muntatge (possibilitat de provar el so) i dues hores de desmuntatge. 
Accés autoritzat al local de muntatge amb furgoneta. 
 
Algú de producció des de l’arribada de la companyia fins al final del 
desmuntatge. 
 
Aigua, llum si cal,i tanques per delimitar l’espai de muntatge en cas d’actuació 
en espais exteriors (abans i després de l’espectacle) 
 

LLUMS 

 
Una llum diferent de la llum de treball al escenari si és de nit o interior;  
una acomesa trifàsica 380 per a 30 000 W, 18 canals  de dímer (2 000 W), 16 PCs 
1 KW, 8 Pars 64 CP62 i 2 Pars 64 CP60, una taula de llum programable, si és 
exterior 4 torres y 8 peanas.  
 

SO 

 
Una PA equivalent al públic estimat i un tècnic, si el públic supera les 500 
persones. 
Un endoll 220 a menys de 20m del escenari. 
 

Per canvis i/o adaptacions contactar companyia. 

FITXA TÈCNICA 



 

 

(Informar-vos de que aquest espectacle es troba adherit al Programa .CAT 

On podreu gaudir de grans avantatges pel que fa a contractacions d’espectacles). 

 

Qualsevol pregunta o proposta no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres 

info@circolos.es 

Boris Ribas: 671087031 

mailto:barrejaborisribas@gmail.com


 

 

 

GALERIA 


