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Espectacle de circ-teatre que ens transporta a un circ estrany, inspirat en una 
estètica propera a Juli Verne. Tres personatges anacrònics, a mig camí entre 
realitat i ficció, transformen objectes d'ús quotidià en sorprenent material 
artístic i parlen un llenguatge propi, la charabia. 

L'escena, a poc a poc, es transforma a mesura que l’extravagant carro que 
condueixen es va convertint en una pista de circ, amb el seu teló de fons i la 
seva petita orquestra. 

Humor, música, equilibris, teatre gestual, malabars, dansa?... 

“Charabia” és un espectacle en clau de clown per a tots els públics; amb 
moments poètics, d’altres còmics i d’altres on la manipulació dels objectes 
pren el protagonisme. 
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 FITXA ARTÍSTICA 

 Idea i creació Cia. El Negro y el Flaco 
 Actors Gerardo Casali,  Rafa Espada 
 Actor-músic Àlex Vives 
 Construcció d’escenografia Producciones La Mosquitera 
 Disseny/construcció de vestuari Olé la Gracia  
 Disseny il.luminació Sisco Gorriz 
 Video Mikio Tsunekawa 
 Fotografia Juanjo Marín 
 Disseny web Cristian Roldán 
 Comunicació Mercè Moreno 
 Producció Elsa Artigas 
  
 Col.laboracions 

 Assistent de direcció Miner Montell 
 Assistent de coreografia Natalia Iannuzzo / Ana Pérez  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 FITXA TÈCNICA 

 Durada 1 hora aprox. 

 Espai escènic EXTERIOR / SALA: 
  Exterior: pla de 10 mts x 8 mts (a nivell de terra) 
  i 10 tanques per acotar-lo. Aconsellable unes 
  150 - 200 cadires per al públic. 

Interior: 8 x 7 mts., cametes laterals i escala davant de 
l’escenari. 

 So 1000 W (aportat per la companyia). 
  Presa de corrent de 220 V. prop de l’espai escènic, 
  2 hores abans de començar l’espectacle.  

 Llum Exterior nocturn: il.luminació general per a l’espai 
  escènic (aportat per l’organització, o consultar 
  companyia). 
  Per a actuacions a sala es facilitarà un plànol de llums. 

 Altres Accés rodat a l’espai escènic per a un carro de 
  1,8 mts d’ample, lliure de voreres i obstacles 
  (per a actuacions en exterior). 
  Lloc habilitat com a camerino amb ampolles d’aigua. 
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ACTUACIONS DESTACADES 

 
 Sala Miguel Hernández (Sabadell) 
 Saragossa (Carpa del Recinto Ferial) 
 Universidad de Mondragón (País Basc) 
 Sala Pepita Casanelles (Barcelona) 
 ESTRENA-CARRER Feria  Umore Azoka (Leioa, Biscaia) 
 Teatre Josep Mª Sagarra (Sta Coloma de Gramenet) 
 Bilbao, Festival Kalealdia 
 Fira de Teatre de Tarrega 
      Mostra d’Igualada 
      Fira de Circ de la Bisbal 
      Vitòria 
 Barcelona, Festival CIRCORTS 
 Saragossa, Festes del Pilar 
 Baracaldo, Sala Clara Campoamor 
 Valencia, Teatre L’Horta 
 Castellar del Vallès, Setmana del Pallasso 
      Festival FACYL, Salamanca 
      Festival Kalearte, Zarauzt 
      Circuit de la Diputación de Almeria       
      Ateneu de 9 barris, Barcelona 
      Festival de Pallassos de Xirivella, Valencia 

                                                                        

                                                                     

 

 ENTITATS COL.LABORADORES 

- L’Estruch, Centre de creació de Sabadell: Residència de creació. 

- La Central Escènica, Centre per a la formació i la creació de les arts escèniques de Santa 
Coloma de Gramenet 

- ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals):  Subvenció a la producció. 

- Portal 71 Producciones culturales: Recolzament en la producció de l’espectacle. 

- Sala Miguel Hernández: Assaig tècnic i pre estrena de l’espectacle (Sabadell). 

- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Realització dels assajos tècnics al Teatre 
Municipal Josep Mª de Segarra. 

- Fira del Teatre de Leioa, Umore Azoka (Biscaia): Estrena carrer de Charabia. 

 

  

 

 

 

 

 



http://www.elnegroyelflaco.org/cat/charabia.htm 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La companyia es crea el 1994 de la unió artística entre Gerardo 

Casali, El Negro (Argentina) i Rafa Espada, El Flaco (Barcelona). 

Els seus espectacles barregen el teatre i el circ, sempre sota la 

mirada del clown, creant un joc còmic on l'espectador se 

sentirà implicat. 

Han actuat en teatres i festivals d'Espanya, Itàlia, França, 

Argentina, Colòmbia i els Estats Units. Han intervingut en 

diversos programes de televisió i són col.laboradors habituals 

de l'ONG Pallassos sense Fronteres, que actua en diverses parts 

del món. 

Des del 1995 desenvolupen activitats pedagògiques al voltant 

del teatre i el circ a nivell internacional en escoles, universitats, 

convencions, festivals… D’altra banda són els cofundadors de 

l’Escola de Circ per a infants “QUINA GRÀCIA”. Des de l’any 

2000 també porten a terme un projecte amb l’Ajuntament de Sta 

Coloma de Gramenet impartint tallers de circ en escoles 

públiques i concertades dintre de l’horari escolar. 

 

www.elnegroyelflaco.org 

Ramón y Cajal 56, local 

08012  BARCELONA 

tel. tels. 610076832 / 627542564 

e-mail: elnegroyelflaco@yahoo.es 


