
#BOMBOLLASEGURA

Dijous, 1 d’abril de 2021 a les 19.00 h
Església de Sant Domènec

#Bombolla Segura planteja un espai tancat, escèptic i distant. Un ésser carregat de pors i 
dubtes accedeix a la Bombolla per confrontar-se amb les seves debilitats. Dins aquest marc, 
l’ésser s’allibera progressivament de la cuirassa que el limita i l’aïlla. I així, a poc a poc, és com 
redescobreix el significat de l’art, el poder evocatiu de la música i a través de la dansa trans-
forma el moment present en una nova realitat, preservant l’escalf de la humanitat.

Fitxa artística:
Idea, direcció i interpretació: Carles Marigó 
Dramatúrgia i interpretació: Jaume Sangrà 
Escenografia: Xavi Erra 
Disseny d’il·luminació: Natàlia Ramos 

Carles Marigó 
Artista en evolució i creixement constants. Ha format part de projectes de música experimental, 
clàssica, jazz, funky, música tradicional catalana, teatre, dansa, sense perdre mai l’essència 
com a intèrpret, creador i improvisador. Ha estat músic creador resident a la Pedrera (2016), 
l’Atlàntida de Vic (2020) i al Zamus Zentrum für Alte Musik Köln a Colònia, Alemanya (2021). 
Aquest recent 2020 la revista Núvol li ha otorgat el premi de la crítica Castafiore a la seva 
trajectòria.
Marigó és un músic format com a pianista clàssic a l’Esmuc de Barcelona (Vladislav Bronevets-
ky) i al Conservatori Tchaikovsky de Moscou (Irina Plotnikova). Ha desenvolupat la seva faceta 
com a improvisador guiat per Xavier Dotras, Albert Bover, Emilio Molina, Juan de la Rubia, Mi-
chael Pisaro, James Fei, Evan Parker. Amplia la seva formació gràcies a les beques CEP, CoNCA 
i AIE, i recolzat pels premis nacionals i internacionals obtinguts com a pianista i compositor 
durant l’etapa de formació (Eugènia Verdet, Ciutat de Manresa, Ricard Viñes, entre d’altres).
Actualment compagina la feina concertística amb la docència. És professor d’improvisació al 
Conservatori Superior del Liceu i a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
www.carlesmarigo.com

Jaume Sangrà
Jaume Sangrà Armengol Graduat en Teatre Físic (Institut del Teatre de Barcelona). Becat per 
l’Institut del Teatre de Barcelona amplia la seva formació a l’Acadèmia d’Arts Escèniques 
de Praga (DAMU). Ha rebut classes dels professors Carles Salas, Andrés Corchero, Roberto 
Oliván, Lluís Pasqual, Jushka Weigel, entre altres. Participa en nombrosos projectes escènics 
aportant-hi la seva concepció del moviment des de la direcció, dramatúrgia, coreografia i/o 
interpretació. Treballa amb Veronika Riedlbauchová (Divadlo Disk, Praga) , Pep Pla (Teatre 
Lliure, Barcelona), Miquel Górriz (Conservatori Superior de Música del Liceu), Carles Salas (La 
Caldera), Joan Maria Segura (Institut del Teatre de Barcelona), Helena Tornero (Teatre Nacional 
de Catalunya), Xavier Erra (CaixaForum de Barcelona), Carles Marigó (Rostov del Don), entre 
altres. Actualment és coreògraf del projecte Symphony, sota la direcció musical de Gustavo 
Dudamel i amb la direcció artística d’Igor Cortadellas (Gran Teatre del Liceu). Paral·lelament a 
la seva activitat artística, també exerceix de docent de l’assignatura de Tècniques de moviment 
al Col·legi de Teatre de Barcelona (Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació 
Teatral), i també forma part de l’equip de coordinació artística i docent dels Encontres CaixaEs-
cena.
www.jaumesangra.com 

Xavier Erra
Es llicencia a la Facultat de Belles Arts de Barcelona (1992) i estudia el primer curs d’esceno-
grafia a l’Institut del Teatre de Barcelona amb professors com Iago Pericot i Jon Berrondo. 
Amb Xavier Saló creen un taller d’escenografia en el qual dissenyen i construeixen múltiples 
projectes per a teatre, des de 1998 fins al 2007. De manera intermitent (1998- 2005) forma 
part de l’equip d’utilleria del Teatre Nacional de Catalunya, dirigit per Marsa Amenós, en pro-
duccions de gran format. 
Al mateix temps, en diversos espectacles, fa d’ajudant d’escenografia de la brillant escenògrafa 
i figurinista Montse Amenós. A partir de 2007 dissenya en solitari escenografies per a teatre, 
circ, titelles i dansa. Alhora participa en la direcció artística d’espectacles de música i circ. 
També col·labora, des de 1994, en projectes educatius entorn a exposicions d’art i el teatre. 
www.xaviererra.com 

Natàlia Ramos
Natàlia Ramos Estudia fotografia a l’Aula d’especialització fotogràfica de Barcelona l’any 2004 
i s’especialitza en fotoperiodisme a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya l’any 2006. 
Participa amb les seves fotografies en la publicació d’articles, entrevistes i reportatges en 
diferents revistes i diaris com ONGC, La Directa, El Temps... Durant aquests anys compagina 
aquesta feina realitzant fotografies en esdeveniments i també fent books fotogràfics. És a 
partir de la fotografia quan començarà a interessar-se més per la il·luminació i l’any 2008 es 
matricula a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) fent l’especia-
lització de luminotècnia. Dins d’aquest sector ha treballat fent el disseny d’il·luminació per 
diferents projectes de teatre i dansa amb diferents companyies i fent assistències com a tècnic 
en diferents sales i teatres, com el Teatre Lliure, Teatre Coliseum, Teatre Tívoli, Teatre Nacional 
de Catalunya i Théâtre National de Bordeaux. Ha estat la responsable tècnic i cap de sala de la 
Nau Ivanow i tècnic de la sala Pepe Rubianes del Teatre Capitol i del Teatre Borràs. Actualment 
és la coordinadora tècnica de la sala Dau al Sec, forma part de la companyia NOTIME i realitza 
assistències al Teatre Nacional de Catalunya. Compagina aquesta tasca amb el disseny d’il·lu-
minació i coordinació tècnica per diferents projectes de creació de teatre i dansa.


