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Sinopsi
Entre 250kg de palla i 125kg de massa humana, 
dues persones divaguen a través del moviment, els 
equilibris, l’humor i la composició de l’espai, sobre les 
peculiaritats de les relacions humanes. Viatjant des 
de la intimitat a l’exterior, a través de la honestedat 
Envà ofereix una al·legoria a les parets mentals que 
ens empresonen.

Breu descripció
Un envà és una paret prima que es construeix per 
separar espais.
Les persones sovint construïm parets mentals que 
ens protegeixen d’un suposat perill emocional, 
ens passem la vida buscant la manera d’alliberar-
nos  i l’únic que cal és tirar a terra l’envà que ens 
impedeix sentir plenament i comunicar-nos sense 
barreres. Simbòlicament reflectim l’ estupidesa de la 
naturalesa humana i totes aquelles accions que fem 
en va per tal de trobar-nos amb l’altre.
Tot això a partir del moviment i la tècnica de mans a 
mans treballada des de la integració de les figures en 
el context, unint l’acrobàcia amb la història, humor i 
intensitat, emoció, innovació i bellesa.

Fitxa artística
Idea original: Amer i Àfrica
Intèrprets: Amer i Àfrica
Acompanyament escènic: Jorge Albuerne
Mirada externa Karl Stets
Il·luminació: Ivan Tomasevic
Música: Karl Stets
Vestuaris: (A concretar)
Copruducció: De Mar a Mar POCTEFA





Característiques i Informació Tècnica
Durada: 40-50 minuts
Tipus de públic: Tots els públics, a partir de 2 anys.
Tipus d’espai: Exterior i interior
Gènere: Circ
Disciplines de circ: Mans a mans
Altres tècniques: Moviment, teatre de gest
Escenografia: bales de palla i mobiliari urbà
Espai escènic: 8x8m sense inclinació i llis. Alçada mínima  6m

Es necessita una paret a prop (pot ser darrere, al costat o davant de l’escena) sobre la qual 
fer-hi acrobàcies. Si hi ha balcons, pals de llum o mobiliari urbà a prop és ideal. Preferible 
un espai arrecerat (que no pas al mig d’una plaça)

IMPORTANT Tenir en compte que la palla pot provocar una reacció al·lèrgica en 
aquelles persones amb sensibilitat. Recomanem informar-ne en la comunicació de les 
actuacions  (ja sigui a nivell visual com escrit).





Trajectòria de la companyia
Després de 5 anys d’entrenaments i la creació de 
tres peces curtes de circ, Amer i Àfrica presentem 
el resultat de la nostra nova i més gran aventura, 
la creació d’un espectacle de 40-50 minuts en el 
que es reflecteix tot allò après i per aprendre de la 
relació com a àgil i portor, i també els nostres neguits 
artístics.
Ens trobem en un gran moment de definició de 
la nostra manera d’entendre el circ. Amb la  peça 
Bunkai (estrenada al Trapezi de Reus 2015) vam 
començar a trobar el nostre estil, que ha resultat 
ser dinàmic, original i amb tocs d’humor. En aquest 
punt tant la tècnica com la investigació fetes fins 
ara, demanen una peça més llarga. Per això a ENVÀ 
posem en pràctica moltes idees que hem tingut 
durant aquests anys.
El fet de treballar durant dues temporades  per la 
companyia Nofitstate Circus –companyia pionera 
en el circ contemporani del Regne Unit fundada fa 
més de 30 anys-  ens ha fet veure altres maneres 
de funcionar, crear, treballar i d’entendre el circ, 
despertant-nos les ganes de tenir un projecte propi. 
Poder decidir tots els ets i uts de la nostra creació 
ens ha motivat i empès enèrgicament cap a aquest 
honest primer espectacle de la companyia.



Equip Artístic
Amer Kabbani Fernandez
L’Amer Kabbani nascut a Barcelona i amb arrels castellano-síries, és portor 
des del primer moment que descobreix el circ. Es forma a l’escola de circ 
Rogelio Rivel fent cursos regulars i més endavant amb diversos professors 
de l’especialitat de mà a mà. S’especialitza en roda alemanya i malabars de 
rebot, a més estudia tres anys de Clown i dos de teatre improvisat a l’escola 
de teatre Factoria Di-Mô. Ha format part de la companyia de circ Bauala,  la 
Mains’Affaire i és cofundador de la companyia de teatre improvisat Impro 
con Limón amb la que ha actuat regularment en diversos locals i teatres de 
Catalunya. També ha format part de la companyia Nofitstate Cirus (Regne 
Unit) dins l’espectacle Block. 

Àfrica Llorens Valls
L’Àfrica Llorens nascuda a Igualada, ve del món de la competició esportiva 
a través del Karate. S’introdueix al circ arrel de la participació en un grup d’ 
acrosport a l’INEFC de Barcelona, universitat on estudia durant 4 anys. Al 
2010 assisteix a un stage intensiu de circ a l’escola Balthazar a Montpellier, 
es forma en verticals en cursos de La Central del Circ i s’especialitza en 
equilibri acrobàtic mà a mà com a àgil amb diversos professors. S’ interessa 
també per la dansa contemporània (prof. Aina de Gispert i Nunart) i el teatre 
físic. Ha format part del 19è Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de 9 Barris de 
Barcelona en l’espectacle FIRA amb el Colectivo Tierra.  També ha format 
part de la companyia Nofitstate Cirus (Regne Unit) dins l’espectacle Block.

Karl Stets, mirada externa i música
Karl Stets d’origen danès, instal·lat a Barcelona al 2002 on segueix vivint 
actualment. Va començar la seva carrera artística al 1992. Ha treballat, entre 
d’altres projectes amb Cirkus Cirkör, del qual va formar part durant molt de 
temps a Suècia i amb Kitt Johonson X-Act a Dinamarca.
Col·labora amb Leandre Ribera en l’ espectacle Rodó. Premi nacional de 
circ de Catalunya 2006. En paral·lel, funda la seva pròpia companyia Lice 
DeLuxe amb la que recorre tota Europa. Al 2008, estrena Cuerdo, el seu 
primer espectacle en solitari, amb aquest gira intensament els darrers anys. 
Al 2009, va crear l’espectacle Plecs amb Manolo Alcantara, Claudio inferno i 
Xabi Eliçagaray. Al 2014 dirigeix i interpreta Disparate, Cacophonic Pictures 
Orkestar. També ha tocat la tuba i la trompeta amb Les bandes Gadjo i 
Always Drinking Marching Band i ocasionalment com a músic en diferents 
cabarets. Actualment treballa en un projecte d’home orquestra on combina 
la música i l’actor de circ.



Equip Artístic
Jorge Albuerne, acompanyament escènic
Nascut a Oviedo, Astúries, es llicencia en Belles Arts a la Universitat del País 
Basc (UPV / EHU). A Bilbao (Muelle3) descobreix el món de la dansa i inicia 
a la seva formació en aquest àmbit, cosa que més tard el portarà a viure 
a Barcelona,   on simultàniament continua  la seva formació de circ. Des de 
l’any 2000 a Barcelona, presenta diverses propostes escèniques sempre a 
cavall entre el moviment, les arts plàstiques i el circ. 
Va formar part del col·lectiu La Makabra fins al seu desallotjament al 
novembre del 2007. Amb el seu espectacle NOMARRAMÓN va rebre el 
Premi Zirkòlika a “millor espectacle de circ de sala 2012”. Ha format part 
de diferents companyies de dansa, teatre i circ. Ha acompanyat diversos 
projectes tant com a director, com a mirada externa. Ha impartit classes de 
perxa xinesa i moviment en centres educatius d’Europa, Argentina i Mèxic. 
Els seus últims projectes són YeORBAYU,  en el camp de l’humor amb Jose Luis Redondo  i  el músic Xabi 
Eliçagaray. Com a actor a Un tramvia anomenat Desig de la cia. Les Antonietes. També com a actor de circ al 
projecte de creació col·lectiva Naqba. I com a intèrpret al Circ d’Hivern 2017 Soterrani Còsmic de l’Ateneu Popular 
de 9 Barris.

Ivan Tomasevic, il·luminació
Ivan Tomasevic és d’origen xilè i resident a Barcelona té una llarga 
experiència com a il·luminador en teatre, dansa i circ des del 2001. 
És un artista polivalent tot i que a Europa destaca per treballar de regidor 
general i dissenyador d’ il·luminació per l’espectacle Cuerdo de Karl Stets. 
Fa el disseny d’il·luminació i mirada externa per l’espectacle Disparate que 
és una coproducció del Festival Grec i  La Central del circ, creat durant el 
2014. També fa els dissenys d’il·luminació i col·labora en l’espectacle Umbelo 
día de la cia Dulce Duca, estrenat al desembre del 2015. Participa en la 
il·luminació i creació l’espectacle Cirkus. The greatest and 2nd smallest cricus 
in the world, de la cia Brunette Bros entre Itàlia, Dinamarca i Catalunya, i 
també a l’espectacle Canards de la companyia italiana Sugar estrenat al 
desembre del 2016. Actualment treballa com a il·luminador de l’espectacle 
Rudo a la cia Manolo Alcántara, a Cuerdo amb la cia Sr Stets i al Peep Show, 
Naked Puppets on actua, fa  manipulació de titelles, disseny d’ il·luminació, 
escenografia i música.



Recull de premsa
La Mostra ha desafiat la pluja reubicant la majoria d’espectacles de carrer, alguns en espais ben inusuals com 
ara la Basílica de Santa Maria que ens ha regalat la sorprenent imatge d’Amer i Àfrica fent-hi acrobàcies amb les 
bales de palla d’Envà’
La Mostra Igualada 2018

“Envà, de la Cia Amer i Àfrica és un espectacle artesà, d’ambientació pagesa molt potent. Partint d’una escenografia 
naturalista, el duo assoleix la construcció de belles i gracioses escenes que superen amb escreix el possible perill de 
l’artificialitat del ludisme circenc i retraten prou bé la vida feliç d’un tàndem còmplice, gràcies a una dramatúrgia 
cohesionada i coherent i un alt domini del ritme. Un espectacle que acaba amb una imatge de natural comoditat. 
Conclou amb una picada d’ullet a la posició de l’espectador, convidant-lo indirectament a continuar amb humor el joc 
impossible de figures que semblava impossible a l’inici. L’obra genera un interessant sentiment d’autoestima col·lectiva.”

Twit de Fabrice Corrons. 
Investigador titular de la universitat de Toulouse especialitzat en arts escèniques catalanes

“Envà és un joc d’equilibris acrobàtics 100% orgànic, 
rural i bucòlic. Kabbani és robust i alt, la Llorens 
menuda i àgil el que els permet que el més difícil encara, 
sigui més bèstia i còmic encara. Amb les nou bales 
de palla poden construir un envà, laberints per fer-hi 
acrobàcies i amortir les caigudes de l’Àfrica. L’espectacle 
flueix a un bon ritme que manté l’empatia del públic 
en sintonia constant amb els dos artistes. L’estira-i-
arronsa entre l’Amer i l’Àfrica, la fortalesa i la lleugeresa, 
esclata en acrobàcies i equilibris tan impressionats, 
com en situacions hilarants. Envà destil·la molta frescor, 
ganes de viure, jugar i sobretot enderrocar murs, físics i 
mentals.”

Fragment de Crònica del Trapezi de Reus al núvol 
digital de Claudia Brufau

“Of all the shows I saw at Trapezi festival this was the 
one I enjoyed the most. 
Their skill Level was really impressive and the show well-
constructed and engaging. I liked how they incorporated 
the building in the performance area - although the 
space was not big enough for the number of people who 
were crammed in to see the show. “ 

Elspeth McBain  de Lighthouse. 
Dorset, UK al Trapezi de Reus 2018



El Premio al Mejor espectáculo callejero ha sido para 
la obra “Envà”, de la compañía catalana Amer i África 
“Por hacer del circo un lenguaje donde el virtuosismo 
convive con la sencillez y la humanidad, integrando 
para ello la investigación en el uso de nuevos objetos, 
el espacio urbano como arquitectura escénica y la 
implicación natural del público.” 
 
Umore azoka 2018

PREMIO AL MEJOR
ESPECTACULO CALLEJERO



Amb la col·laboració de...

Contacte

Projecte beneficiari del dispositiu Fons de creació del projecte de cooperación transfronterer De Mar a Mar en el marc del programa 
POCTEFA.Amb el suport de la Central del Circ, La Grainerie, Hameka, Zirkozaurre.

Companyia:

Amer Kabbani Àfrica Llorens 
+34 666720329 +34 636231280

amerafricacirc@gmail.com

www.amerafricacirc.com

Contractació:

Alina ventura
+34 652 356 493

info@lamaleta.cat

facebook.com/ameriafricacirc/ @ameriafricacirc


