
Biografia

Em dic Fernando Daniel Villella, Vaig néixer a Buenos 
Aires (Argentina) l'any 1981, cursant els meus estudis
secundaris el meu pare m'ensenya a manejar una càmera 
rèflex i començo a descobrir el món de la fotografia, 
participo en diversos concursos escolars obtenint uns 
quants premis com el segon lloc en els "Tornejos 
Bonaerenses" i varius primers premis en els tornejos 
"La Nació" de fotografia esportiva.

 L'any 2000 La meva família emigra a Catalunya, i jo 
amb 19 anys estudiaré en l'Institut d'estudis 
Fotogràfics de Catalunya. Com a treball final de 
primer any,faig un reportatge del món del circ, en 
aquest moment va ser el meu primer contacte amb les 
arts escèniques i avui en dia encara en formo part.

 Inauguro el meu primer grup d'animació circense amb 
un grup d'amics Africans anomenada Ndour Tiache 
(Calella, 2002)

 Viatjo per la península a la recerca d'inspiració i 
coneixement, fins a arribar a Granada on participo 
activament al col·lectiu de teatre i varietats "La 
mona i el boquerón".On gestionem un teatre i realitzem
més de 100 funcions variades, també constituint una 
escola en aquesta àrea.

 L'any 2007 viatjo a Colòmbia, formant part per 
primera vegada d'un projecte on fer espectacles de 
circ en territoris on hi ha conflictes armats.

 Tornaré a Barcelona l'any 2009-10 a l'Escola 
Internacional de Teatre Gestual Berti Tovias, dos anys



en què vaig aprendre la pedagogia de Jacques Lecoq i 
on vaig adquirir i planificar les meves idees 
Teatrals.

 Posteriorment formo part de la Companyia de Teatre i 
Ninots autòmats anglesa, Twister Fairground, on 
m'encarrego de realitzar una obra on fusiono els
actors i les actrius amb màquines autòmats (2010-
2012), realitzant dues gires per prestigiosos 
festivals d'Europa especialitzats en la matèria.
Després d'aquesta experiència decideixo fer el meu 
propi camí i creuo la meva pròpia companyia anomenada 
CIA. CATASTROFER, el començament va ser dur, però amb
moltes ganes i idees...

 El 2013 estrenava el meu espectacle "Punch! Un golpe 
a la apatía" en el Festival Circada de Sevilla en la 
secció off del programa, a partir d'aquí realitzaré 
més de 300 funcions internacionals, viatjant per 
Àfrica, Europa, i Llatinoamèrica per festivals fen el 
mateix espectacle on vaig guanyar diversos premis 
entre altres el primer premi el national busker 
contest de Belgica

Durant aquests anys com a demanda de companyes i 
companys començo a impartir tallers de formació en 
teatre gestual, especialment per a gent de circ.
També col·laboro assessorant com a "ull extern" i 
direcciò per altres companyies de les quals sento un 
orgull enorme.

L'any 2018 viatjo als campaments de refugiats del 
Sàhara amb l'ONG "Contaminant Somriures" duent a terme
moltes actuacions per diferents "wilayas"(poblats).
 De tornada del Sàhara formo la companyia de Clown 
"Bucraa Circus" on realitzem l'espectacle anomenat "El
gran final" on aplico la majoria dels meus 
coneixements i redescobrim amb el meu company  Pau 



Palaus els llenguatges i la compenetració de treballar
en parella.

Formo el col·lectiu "La Caputxeta" amb el meu company 
i amic Jordi Mas, on comprem una carpa de circ amb la 
finalitat de portar el Circ als pobles de
Catalunya i formem part de la AECC (associació 
d'empreses de circ de creació).

Amb els meus espectacles participi en festivals al 
voltant del món com ser:

-Festival Circada (Sevilla)
-Theater Spektacle (Zurich)
-Festival Mindelart (Cabo Verde)
-Theater ann twater (Belgica)
-Fira Tarrega (Catalunya)
-M.U.T (Castelló)
-A.R.C.A (Palencia)
-Circarte (Alicant)
-Humore Azoka (Euskadi)
-Bilboko Kaldealdia (Euskadi)
-M.A.R. (Sines, Portugal)
-Ciracaire (Mallorca)
-Gauklerfest attendorm (alemania)
-Lugano Busker Festival (Lugano, Italia)
-Festival Circ Cric (catalunya)
-Lo Llumener Sort (Catalunya)
-Festival internacional de Teatro Puebla Héctor Azar 
(Puebla,Mexico)
-Festival ARTO ramonville (frança)
-La Mostra d`Igualada (Catalunya)
-Festival internancional de Pallasos de Cornellà 
(Catalunya)
-Berlin Lacht (Berlín)
-Festival Teatralia (Madrid)
-Gevleugekde Stad (Ypres, Belgica)
-Festival internacional de theatre de rue Aurillac 



( França )
Entre Molts mès...

I he obtingut els següents reconeixements:

Premi trebufestival (trebujena) 2016
Premi NATIONAL BUSKER CONTEST (BELGICA) 2017
Premi Festival internacional de Tarifa 2017
Premi Festival Circada Seccion Panorama 2019
Premi Zirkolika 2020


