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In-compatibles és un espectacle per a tots els públics. 

Dirigit per: Tià Jordà Ramis. 

De la companyίa de circ Des-equilibrats. 
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Introducció: 

L’estrena de in-compatibles va tenir lloc a la Marató de circ de Palma de Mallorca 

el dia 9 de febrer de 2013.                                                                                                                                  

La companyia de circ des-equilibrats neix en el mateix lloc on comença la gira 

del seu primer espectacle;  In-compatibles, concretament en el 2011.                       

Els seus components Antonio Rosselló Martin i Coloma Roig Paredes es formen 

en el circ contemporani a Europa i Sud Amèrica.                                                                        

Des de que es coneixen, en el 2011, alternen la seva formació amb viatges 

regulars a ciutats Europees i el seu entrenament i creació a Mallorca. 

Amb aquest espectacle la companyia vol tractar les relacions humanes, la 

comunicació i les diferències individuals des de un punt de vista còmic, divertit i 

amè.                                                                                                                                                          

La convivència de dues persones completament diferents donarà inici a l’acció. 
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L’espectacle: 

In-compatibles ens trasllada a un dia rutinari dintre de la convivència de dues 

persones completament diferents en tots els aspectes, ja sigui a nivell social com 

emocional i moral.  

Aquests dos personatges amb caràcters tan divergents i experiències tan 

diverses tenen quelcom en comú: es troben profundament enamorats i es 

neguen a acceptar-ho. Tal negació no es deu al seu orgull personal o a l’amor 

propi que tot dos es profereixen sinó al rebuig que tenen cap a lo diferent, 

característica que també comparteixen.  

La historia es desenvolupa en el menjador del pis en el que conviuen, a cada 

extrem del menjador es troben dues habitacions d’on els personatges aniran 

entrant i sortint segons els esdeveniments. També es troba present una porta a 

través de la qual es relacionaran amb el públic.   

 

 

Les habitacions seran un refugi per els personatges, darrera d’elles s’amagaran 

per no mostrar-se les seves emocions, aquestes només es compartiran amb el 

públic ja que el cos d’aquests dos éssers tan poc comuns es trobarà sempre per 

damunt les mampares.  
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Ell, representa un personatge políticament incorrecte, amb modals poc comuns i 

un caràcter àcid que limita les seves amistats. És nirviós, impulsiu i sensible (tot 

i que la seva vida sigui un gran esforç en ocultar-ho) i segueix algunes pràctiques 

conservadores, cosa que el diferencia i allunya completament d’ella, un 

personatge somiador, segur de si mateix, ingenu i cregut que detesta lo 

convencional i lo tradicional.                                                                                                            

Ens trobam en aquest cas davant una noia petulant i vanidosa  i  un “quinqui” 

que no poden viure un sense l’altre. 

 

 

 

L’afecte i l’amor que es tenen constitueix el nucli de l’acció de una historia que 

resulta ser una recerca de l’equilibri dintre del desequilibri, d’un llenguatge i una 

mentalitat que no rebutgi les diferències sinó que les utilitzi per madurar, 

créixer i millorar tant en els aspectes personals com socials.  
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L’altre protagonista de la historia son els regals que tan delicadament han 

preparat aquests dos protagonistes, un és perfecte i molt desitjat mentre que 

l’altre pot posar en perill la historia d’amor que ambdós desitgen.  

 

L’espectacle permetrà al públic empatitzar ràpidament amb els personatges amb 

els que es sentirà reflexat, tots alguna vegada hem experimentat un cert embaràs 

quan manifestam de forma excessiva les nostres emocions en el moment menys 

indicat o bé hem sentit una gran frustració quan intentam arreglar les coses  i 

veim que aquestes empitjoren a la vegada que creixen els nostres esforços  per 

arreglar-les, i qui no ha sentit una alegria incontrolable al veure que 

sorprenentment les coses acaben arreglant-se totes soles quan un menys s’ho 

espera.  

L’acció comença concretament quan ella torna d’un viatge, tot dos estan ansiosos 

per veure’s i disposats a declarar-se el seu amor en el moment exacte del seu 

retrobament, però quan es troben un davant l’altre tot canvia, a partir d’aquí 

comença un espectacle fruit de la investigació en dues tècniques dominants del 

circ: els malabars (bàrman, graneres i maces) i les acrobàcies aèries (trapezi fixe 

i lira aèria). 
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A in-compatibles també es troben presents altres disciplines com els equilibris 

acrobàtics, les verticals i la flexibilitat, a més de la manipulació d’alguns elements 

de l’escenografia. 
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L a companyia: 

DES-EQUILIBRATS  neix a Mallorca en el 2012, quan un any abans, per 

casualitat, es topen dos caràcters aparentment incompatibles.                            

D’aquesta incompatibilitat tant sorprenentment compatible s’uneixen dos 

artistes de circ amb l’intenció d’impulsar i fomentar les arts del circ per el 

desenvolupament cultural i social. 

Amb aquest objectiu, la companyia vol promoure el circ a través d’espectacles 

professionals, tallers i participant en projectes socio-culturals que difonguin 

aquestes arts en els diferents sectors de la població.                                                   

Les disciplines dominants de la companyia son els malabars i les acrobàcies 

aèries, tot i que des de que es troben comencen a perfeccionar disciplines 

prèviament treballades com el verticalisme i s’inicien en els acro-portes.  

El nom DES-EQUILIBRATS té el seu origen en el caràcter extrem dels seus 

components, la seva radicalitat individual fa que es sentin en un continu 

desequilibri, aquesta sensació acaba quan un troba el seu extrem.  

In-compatibles és el primer espectacle de la companyia, més abaix es descriu la 

trajectòria dels artistes.  
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 Antonio Rosselló Martin 

Toni neix a Mallorca i comença la seva formació en el món del circ als 14 anys 

quan es compra el seu primer malabar. Des de els 14 anys fins als 18 treballa 

aquesta disciplina de forma autodidacta. 

Als 18 anys comença la seva carrera professional en el món del circ de la mà del 

Circ Bover, aquest es va convertir a més de en el seu lloc de feina en una espècie 

d’escola, allà va entrar en contacte amb artistes d’alt nivell i va començar a 

treballar altres disciplines, com el verticalisme i la corda fluixa entre d’altres.  

Aquesta experiència laboral li va permetre viatjar a reconeguts festivals 

internacionals de circ a Amèrica Llatina i Europa, entre ells es poden destacar el 

festival Iberoamericà de Bogotà, el festival de Cairiri a Brasil o la fira de Tàrrega.                                                                                                                                        

Toni també participa en diverses expedicions solidàries portant el circ a 

Palestina i Costa de Marfil. 

Com a malabarista treballa principalment amb maces, pilotes, cercles, graneres i 

diàbolo, tot i que també coneix i domina altres elements com els capells, el 

contact i bàrman.                                                                                                                 

Entre els seus professors cal destacar a Thomas Diez.  

Toni posseeix coneixements d’altres disciplines com el verticalisme que treballa 

amb Claudio Parente, Juana Beltrán i Irene Estrade (cia a plom i vol). També té 

coneixements avançats de corda fluixa i escala acrobàtica.  

A la seva vegada treballa la tècnica dels acro-portés amb Mathias Macri (cia a 

plom i vol). 

Dintre de la seva trajectòria professional s’ha trobat sota la direcció escènica de 

Biel Jordà, Tia Jordà i David Gol. 

Cal mencionar que Toni es troba dintre d’un procés de formació continua que 

alterna amb els seus períodes de creació i entrenament. 
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Coloma Roig Paredes 

Coloma neix a Mallorca al igual que el seu company, però a diferència d’ell 

comença a desenvolupar la seva passió, el circ, a una edat més tardana, 

concretament quan finalitza els seus estudis universitaris en filosofia.  

Comença a formar-se com acròbata aèria a Roma, en el centre social corpi pazzi i 

després del seu primer any de formació decideix anar-se’n a Lima, Perú, a 

continuar els seus estudis. A Lima rep classes de trapezi fixe i tela a “Agarrate 

Catalina” amb Carlos Olivera i Inés Coronado, també assisteix a cursos regulars 

d’acrobàcies aèries a l’escola de circ La Tarumba. 

Prossegueix la seva formació a l’escola de circ Rogelio Rivel a Barcelona, on pren 

classes de trapezi fixe de la mà de Pili Serrat. A Barcelona comença a treballar 

amb la lira aèria de la mà de Beatriz Contreras.                                                                 

En el seu periòde formatiu realitza nombrosos “stages” al voltant d’Europa amb 

professionals reconeguts, entre ells: Elodie Donaque (formada a l’escola de circ 

Le Lido), Matleena Laine (Circus University of Stockholm), David Abatini (Flic 

scuola di circo) i Codhi Harrell entre d’altres.  

A part de les acrobàcies aèries Coloma també posseeix coneixements bàsics 

d’altres disciplines com el verticalisme, formant-se amb Juana Beltrán i Irene 

Estrade (cia a plom i vol), els acro-portés de la mà de Matias Macri (cia a plom i 

vol) i treballa la flexibilitat amb Ane Miren.  

Coloma fins el moment de formar la companyia treballa com acròbata aèria amb 

la companyia “claqué aéreo”, a part de participar en nombrosos cabarets de circ 

com en diferents events socials i culturals, així com en expedicions solidaries. 
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Fitxa tècnica:  

In-compatibles és un espectacle tant per espais interiors com exteriors, està fet 

especialment per un públic situat en una escena frontal, tot i que pot adaptar-se 

perfectament a escenes semi circulars. 

 

Espai per a l’actuació i superfície 

 Temps de muntatge: 2  h. 

 Temps de desmuntatge: 45 min 

 Espai mίnim per a l’actuació: superfície mίnima 12 x 7 (si l’espectacle es fa 

al carrer), en cas de ser un espai tancat l’altura mίnima per a l’actuació és 

de 5,5 metres i s’ha de poder penjar un trapezi fixe i una lira. Les 

dimensions de l’espai tancat al que es puguin penjar els aparells no pot ser 

menor de 6x6. 

Sòl dur, llis i pla sense relleus ni inclinacions. 

 Accés per a la furgoneta de la companyia. 

 Corrent, voltatge mínim 300 

 P.A adequat per a l’espai. 

 

Material que aporta la companyia:  

 Estructura per a les acrobàcies aèries. 

 Ordenador portàtil amb música i comandament a distància amb el que es 

realitzaran els canvis. 

 Taula de so, altaveus i peus per els altaveus. 

 

Que aporta l’organització: 

 3-4 persones capacitades per ajudar als artistes a aixecar i baixar 

l’estructura, aquestes persones seran necessàries com a màxim 5 minuts. 

 Il-luminació, en cas de que l’espectacle es realitzi en horari nocturn o en 

un espai tancat. 

 En cas de que l’escenografia s’hagi de muntar molt abans de l’hora prevista 

per a l’actuació o en cas de que s’hagi de desmuntar molt després de que 
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l’actuació finalitzi l’organització haurà d’encarregar-se de que algú vigili el 

material de la companyia. 
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Fitxa artίstica 

 Informació 

Companyia: Cia des-equilibrats 

Espectacle: In-compatibles 

Duració: 55 minuts 

Idea Original: Cia des-equilibrats 

Direcció artίstica: Tià Jordà Ramis 

Música Original: Gerds Gual Caballero 

Escenografia: cia des-equilibrats 

Artistes: 

          Antonio Rosselló Martin 

          Coloma Roig Paredes  

Disseny de llums: Jaume Febrer Juan 
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Contacte: 

Cia.des-equilibrats@hotmail.com 

Antonio Rosselló Martin: 634807673 

Coloma Roig Paredes: 637417922 

 

WEB:  www.cia.des-equilibrats.com (en construcció) 

Facebook: cia des-equilibrats 

 

 

 

mailto:Cia.des-equilibrats@hotmail.com
http://www.cia.des-equilibrats.com/
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