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@olielclown
Artista polifacètic amb un perfil professional que es mou i beu de les disciplines
del circ, el clown i la música. Vaig iniciar la meva formació artística en el món 
de la música amb la percussió. A endinsar-me al circ realitzant cursos de clown,
malabars i també d'acrobàcies. Completo la meva formació en circ a l'Escola de
Circ Rogelio Rivel de Barcelona. Realitzo més tard un "Stage" de creació de 
“Rutines del Clown” amb l'Ecole du circ Le Lido.
He estudiat clown amb professors com Jango Edwards, Marcel  i, Clara Cenoz 
Ricardo Gallardo entre d’altres. 

Dades artístiques professionals
-Actualment estic girant l’espectacle Olicopter de Oli Clown. Estrenat el març 
de 2019
-Sóc professor de circ a l’associació de circ La Crica. Ensenyo disciplines 
circences de terra a nens i joves des dels 4 anys fins als 16.
-Music en del grup musical SHERPAH amb 4 discs editats: 
‘’H’’ Camino, Caravana i Sol de la vida.
-En conte contes destaquem:El circ és un conte, també La girafa el pelicà i jo 
de Roald Dahl i Les Galetetes.
-Algunes de les companyies i o espectacles en que he treballat són:
Circ Cric, Gog i Magog, Onstage Companyia, La Crica, Pidmii, Santi Arisa 
Tumpatum, La Banda Likembe i en diferents cabarets i gales de circ. 
Artista i creador dels espectacles: Box, Les galetes de música i el Cabaret de 
casa de la companyia Kinoa.

Motivació
Vaig començar a somiar en la meva vida com la d’un pallasso, després del meu primer
any com a monitor en un agrupament escolta.
El fet de regalar somriures als nens i nenes que feia de cap, va ser la llavor que més 
tard em va fer replantejar la meva formació i la meva forma de viure. Amb el somni de
regalar rialles vaig iniciar el meu somni professional.
Una de les meves il·lusions professionals és viatjar amb pallassos sense fronteres, un 
somni que ara per ara i per situacions personals, no puc realitzar. Però ser un 
Pallapupes, això sí que puc fer-ho i m’encantaria realitzar una feina que em pugui 
aportar tant com aquesta. Em resulta una il·lusió realitzable i em ve molt de gust.
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