Adrià Mascarell
Descobreix el circ al seu poble natal, Sant Esteve de
Palautordera. Va crear amb amics, diversos números de circ
i algunes escènes de teatre. D’aquí neix el seu desitg de fer
del circ, el seu ofici. Decideix, aleshores, realitzar una
formació professional.

Formació artística
2003-2006 : Formació Artistica a l'escola de circ de Lomme
a Lille (França)
2000-2002 : Formació a les arts de circ a l'escola « Rogelio
Rivel », escola de circ de Barcelona
1999-2000 : Cursos regulars d'acrobàcia a l'escola « Rogelio
Rivel », escola de circ de Barcelona

Experiències professionals
2008 : Creació del número « Shake Your Ass ».
2007 : Fundació de la Cia.PakiPaya. Treball tècnic del
quadre aeri.
2006-2007 : Acròbata de mastil xinès a l’espectacle
« Aquarêve », Compagnie Malabar (França)
2005-2006 : -Concepció i realització de l’espectacle
« Homme percus, Homme perdus », Compagnie Double
accroche (França).
-Número solo de màstil xinès « Des ronds
carrés »(projecte personal de final de carrera), presentat
als « rencontres régionales du Nord Pas de Calais », al
« festival de les arts de Terrassa » i al festival « 1,2,3 del
pallasso » a Tiana.

2004 : -Espectacle « Agora Ahora » representat a la Maison
folie de Wazemmes en el marc de l'Any cultural Lille 2004
-Espectacle « Comme il vous plaira... » representat en el
marc de l'any cultural Lille 2004.
2002-2003 : Acròbata i actor a l’espectacle « Forum dos mil
i pico », Companyia Monti&Cia, espectacle en el marc del
« Forum Mundial de les cultures » a Barcelona.
2000 : Acròbata i malabarista a l’espectacle « 4 »,
Companyia « Circonga » espectacle representat al festival de
carrer de Loures (Lisboa), Festival « Marató de
l’Espectacle », a les « Festes de la Mercè » i en una gira
estival a (Sevilla, Córdova, Lekeitio...)

