
 
 

 

Jornada professional 
“La creació de circ 
contemporani avui: 

experiències i propostes” 
 

 
Us convidem a assistir a tres taules rodones amb diversos especialistes i artistes de Catalunya, Aragó i 
Midi-Pyrénées que expressaran la seva visió en quant a estètiques i vies formatives  de circ 
contemporani. Volem que la jornada sigui un espai per a la reflexió i el debat, i és per això que us 
demanem una participació activa.  
 
Data  
5 de novembre del 2009 
 
Lloc 
Auditori de l’Institut Francès de Barcelona (C. Moià, 8, Barcelona, www.institutfrances.org) 
 
10.30 - 11.00  Presentació de Circ-que-o! i Circ en Transhumància. 

• Jean Marc Broqua. Coordinador del Projecte Circ-que-o! 
• Marta Borreguero. Coordinadora de La Central del Circ, centre de creació de circ a Barcelona 

 
11.00 - 12.00 Camins de l’artista de circ. Descripció de les vivències i itineraris formatiu-
laborals d’artistes representants dels territoris del projecte Circ-que-o!  

• Joan Torres: cia. Circo de la Sombra   
• Jordi Gaspar: cia. Circo de la Sombra 
• Mathieu Vidard: cia. Hocus et Pocus 
• César Talavera: president de l’Associació de Malabaristes de Saragossa 

 
12.00 - 12.30 Pausa Cafè 
 
12.30 - 14.00 Tendències estètiques en circ als territoris Circ-que-o!    

• Albin Warette: director escènic i professor a l’escola de circ Le  Lido de Toulouse.   
• Georges Martínez: director del centre de creació de circ la Grainerie de Balma (Toulouse) 
• Jordi Colominas: director artístic de la Fira de Tàrrega 
• Mercè Saumell: professora titular sobre escena contemporània a l’Institut del Teatre de 

Barcelona 
 
Dinar  
 
16.00 – 17.00 La formació circense en els territoris del projecte Circ-que-o!  

• Anne Morin:  docent i membre de l’equip directiu de l’Escola de Circ Rogelio Rivel. Membre 
del Consell d'Administració de la FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ). 

• Francis Rougemont: director de l’escola de circ Le Lido de Toulouse.  
• Anne Hébraud: docent i responsable del Diploma Universitari d’Arts de l’Espectacle, 

especialitat en Dansa i Arts del Circ, de la Universitat Toulouse Le Mirail. 
• Mario Cosculluela: Associació de Malabaristes de Saragossa 

 
17.00 – 18.30 Conclusions i debat  

• Amb la participació de tots els assistents a la Jornada  
 
19.00  Cloenda: Fragment del nou espectacle de la companyia Atempo, creat a La Central del Circ 
 
Moderador i dinamitzador de la Jornada: Vicent Llorca, periodista i director de la revista Zirkolika. 
 
L’acte s’emmarca dins Circ-que-o!, un projecte de cooperació europea que  promou la realització 
d’activitats en el sector del circ en els àmbits de la formació, creació, difusió i exhibició en els territoris 
transfronterers d’Aragó, Catalunya i Midi-Pyrénées durant els anys 2009, 2010 i 2011.  
La Jornada inicia la programació de Circ en Transhumància, una trobada anual d’artistes i 
espectacles que recorre, durant tres caps de setmana, ciutats del territori Circ-que-o!: Barcelona (5-8 
de novembre), Jaca (13-14 de novembre) i Toulouse (18, 20 i 21 de novembre) 
 
*Les intervencions es faran en l’idioma de cada participant. Hi haurà servei de traducció simultània.  


