
Dame du Cirque _ troposfera.xyz 
Interpret, Creador i disseny Sonor 

Aduela _ Erva Daninha 
Interpret i creador

uma forma quase cilíndrica _ Cia. Ao Vento 
Disseny de Só i Llum,Escenografia i Direcció

326 MORMURs _ troposfera.xyz 
Creador i interpret

Erm _ matéria Teresa Santos 
Disseny de só i mirada externa

MESA _ Ana Renata Polónia 
Disseny de só i mirada externa

Dades Personals 
Dídac Gilabert Mansilla  

27-10-1983 

Balaguer [Lleida] 

info@troposfera.xyz 

web troposfera.xyz 

[2012]

[2013]

[2014]

[2016]

[2017]

Dídac Gilabert Mansilla 

  Creacions a destacar  

troposfera.xyz

Treballs Teòrics 
Adaptació del Vaunilla Siteswap  a diàbolo.  

+ info a labs.troposfera.xyz 

Creació i desenvolupament d’una base de dades de 
trucs i llenguatge personal . 

+ info a info@troposfera.xyz

Biografia 
Dídac Gilabert (1983), diabolista, nascut a Balaguer [Lleida]. 
Estudia enginyeria química a la URV [Tarragona], però en 2005 decideix abandonar els seus estudis per 
aprendre Circ. Comença el seu contacte amb aquest món la EMCA [Alcorcón] per després entrar de ple en 
matèria a CARAMPA [Madrid]. Un cop acabats els seus estudis de circ, especialitzant-se en malabars, 
segueix la cerca tècnica d'una forma més lliure. 

Viatja a Toulouse per veure com es desenvolupa el circ a França i aprendre dels ambients d'entrenament i 
creació que allí disposen [Le Lido i la Granerie], compartint el dia a dia amb grans persones al mateix temps 
que artistes, molts d'ells malabaristes, trobant un camí més personal per defensar i desenvolupar la seva 
especialitat, el diàbolo. 

Amant de la ciència investiga sobre els malabars i n'escriu teoria per ordenar les seves idees i contribuir 
d'una forma activa a la comunitat del circ. 

Actualment resideix entre Catalunya i Portugal on col·laborara regularment amb la companyia Erva 
Daninha i matéria. És programador de circ al FIS Festival Internacional de Solo des del 2016.
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