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ESTUDIS: 
 
           
Interpretació:                                                                                       
� Juny de 2004 , llicenciada en Art Dramàtic per l’“ Institut del Teatre” de Barcelona 
(especialitat “Teatre Musical“) . 
�  Desembre del 2013, curs de l’AADPC: “ Connexió entre instint i tècnica”  amb Kari 
Margolis. ( Teatre de gest) 
• Setembre de 2007, curs de l’AADPC: “ L’hort dels cirerers ” a càrrec d’Anatoli Vassiliev.  
� Juny de 2006 ,curs de l’AADPC:“ La imaginació de l’actor ” a càrrec d’Anne Dennis .  
� Agost de 2006 “ Singing in the theatre ” a  Guildford School of Acting Conservatoire 
(U.K), curs d’estiu amb Gerry Tebuutt, Karl Pendlebury,Peter Barlow i Jill Francis.  
� Juliol de 2002 : taller becat per l’ “Institut del Teatre” a Sant Miniato(Itàlia).Treball 
d’aprofundiment en l’obra “Les tres germanes” d’A.Txèkhov dirigit per N.Karpov .  
 
Cant i veu:  
 
Veu: 
•  “Twelfh Certification Program Associate Teachers of Fitzmaurice Voicework®”  a càrrec 
de Catherine Fitzmaurice  i els seus Masters Teachers associats. Formació  Juny del 2013 i  
Juny del 2014 a NovaYork (E.U.A) 
• Workshop “Fitzmaurice Voicework” amb Ilse Pfeifer a “l’Institut del Teatre”( Maig 2014) 
• “Fitzmaurice Voicework “ , Destructuring/restructuring  amb Catherine Fitzmaurice i Saul 
Kotzubei . Juny del 20011 i Abril del 2012 ( “Institut del Teatre” i “Eòlia”) 
• Cursos de l’AADPC  2008-2006: “Tècnica Linklater ” a càrrec de Christine Adaire.  
• Classes de veu i dicció catalana durant els quatre anys a l’ “Institut del Teatre” , amb 
Gemma Reguant , Matilde Miralles , Anna Estrada i Lluís Solà. 
 
Cant 
�  Des del Gener 2011, classes de cant modern-Voice Craft amb Anna Valldeneu i Alexandra 
Morales  
� Juliol del 2009 i Setembre del 2013, “The Estill Voice Training System”, nivell 1 i 2, amb 
Viv Manning ( “Eòlia”) 
• Des del Gener de 2000 cant líric amb Mar Carrero , cantant lírica, professora titulada del 
Liceu. 
� Maig del 2007, Master class amb Maria Friedman , interpretació en el musical.  
� Curs 1999 -2003 , amb Dolors Aldea  professora de cant de "l’Institut del Teatre” de 
Barcelona.  
� 1997-2000 classes de cant amb Daniel Anglès.  
 
Dansa i cos:  



� Cursos  2008 fins 2012: Clàssic I i contemporani  a l’escola “Arts” de Lleida. 
� Cursos 2005 fins 2008: Contemporani III amb Carles Salas ,escola “Area” de Barcelona. 
� Cursos del 2003 al 2007 i 2010-12, classes de modern-jazz amb Aixa Guerra.També ha fet 
classes de jazz amb Montse Colomé, Esther Sabaté, Toni Jodar i Janine Dahl. 
� Claqué amb Janine Dahl i curs nivell mitjà a càrrec de Josua Hilberhood (2002). 
� Curs 2006-07 clàssic (I) amb Bealia Guerra.  
� Tècniques de coneixement corporal amb Raimon Àvila , Tècnica Alexander amb Helena 
Castelar. 
 
 
Pedagogia Teatral:  
• 2008, diploma “Postgrau de Pedagogia Teatral a Infantil i Primària ” (“Institut del Teatre “) 
• 2009 : “Estudi de la  Psicologia i el Desenvolupament dels  adolescents” amb Àngel 

Serra i “Improvisació pedagògica i teatral : El Matx”  amb Xema Palanca.(“Institut del 
Teatre”) 

 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:  
 
Tallers pràctics a l’ “Institut del Teatre”:  
� Desembre de 2004,“Into the Woods” de S.Sondheim dirigit per Josep Maria Mestres . 
� Juny de 2003, taller de final de carrera amb Josep Maria Mestres amb “ Lady in the Dark” 
de Kurt Weill i Ira Gershwin.  
� Gener de 2002, “El blues de Roberto Zucco” de B.M. Koltés amb Magda Puyo .  
� Curs 2001-2002,“ Un cas curiós” de C.Goldoni amb Pep Antón Gómez, “ Terror i misèria 
del Tercer Reich” de B.Brecht amb Jorge Vera. 
� Curs 2000-2001: taller de “Commedia dell’Arte” amb Gemma Beltrán. 
 
Teatre professional:  
� Juny del 2012, “Cinc Contes Diferents” ( teatre de titelles), de Josep Maria Miró i Sergio 

Pons, Cia. Produccions Essencials, estrenat al “Teatre Akadèmia” de Bcn. 

• Juny del 2011, entra  a la Cia. Ens de Nos amb l’espectacle gestual de carrer “Troupe”.  

� Juliol del 2008, actualment treballa com actriu en l’òpera infantil “La Ventafocs” de Rossini ( 

treball amb màscara) i “Alegro Vivace ” , dirigides per Joan Font (Comediants) i produïdes pel 

Liceu ( Petit Liceu). 

� Maig i Juny del 2009, actriu i cantant a “ Arion i el dofi.Per molts anys, Cantània!” , Cantata 

a l’Auditori de Barcelona amb música d’Albert Guinovart , text de David Nel.lo ,sota la direcció 

de Josep Prats i Elisenda Carrasco. 

� Al Maig del 2009 entra a treballar per Cia. Produccions Essencials , en l’espectacle musical 

de titelles per adults “Cuttlas, anatomia d’un pistoler ”, dirigit per Lluís Graells. 

� Des de d’Octubre del 2007 , “Els músics de Bremen ”, espectacle de dansa i titelles, dirigit 

per Joan-Andreu Vallvé i Marta Almirall . Producció del “Petit Liceu” . 

� Juny del 2007, teatre de gest “El mal Blanc” de la Cia .Els Mechanics , dirigit per Anne 

Dennis . 

� Abril-Maig de 2006, “Ariodante” de Haendel al Gran Teatre del Liceu .Figuració especial. 

� Ha treballat com a titellaire en la coproducció del Petit Liceu , el T.N.C i el Centre de Titelles 

de Lleida “ Hansel i Gretel” ,òpera de titelles, les temporades 2003-04/04-05 a la Sala Tallers 

del T.N.C  i després gira per la resta d’Espanya i Toulosse . 

� Des del Juliol de 2005 corista del grup de rock català “Pastorets Rock” . 

� Des del Setembre de 2003 ha treballat amb la “Cia. Centre de titelles de Lleida “ amb 



espectacles per a infants com “En Patufet” ,“Peter Pan”, ‘’El Somni de l’espantaocells‘’,‘’El 

Petit Elefant ‘’, “Gúlliver , al país de Liliput”, i “En Jan Titella” (espectable de titelles-musical 

del  Palau de la Música). 

 
Televisió:  
� Gener de 2005 i Octubre 2003 ,TV3 petit personatge en la sitcom “L’un per l’altre” .  

� Gener de 2004,TV3 , petit personatge en la sèrie” Majoria Absoluta” .  

Pedagogia:  

• Classes de Fitzmaurice Voicework ® per adults:  
-curs 2013/14:  Laboratori anual de Fitzmaurice Voicework®, Aula Municipal de Teatre 
de  Lleida . 
- Taller de veu ( Febrer del 2014) , Aula Municipal de Teatre de Lleida. 
 

• Classes de teatre per a nens:  
-“Lazzigags” grups de teatre i teatre musical de 3 a 14 anys ( 2008) 

-“Aula de Teatre de Corbins” :grups de 3 a 14 anys (2008/2009) 

• Adults: directora  grup amateur de Corbins ( 2013/2014) 

 

 


