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ESTUDIS 

2008-2010 estudis superiors d’art dramàtic a l’escola Eòlia + Tricicle i Dagoll dagom. 

Dos anys de classes particulars de cant amb Anna Valldeneu 

Dos anys de dansa contemporània a l’escola Àrea. 

2010 Curs de direcció escènica amb Ferran Madico. 

2009-2011 cursos de tècnica Daulte impartits per professionals com David Vert, Núria 

Legarda, Nies Jaume… 

2010-2013 cursa estudis superiors d’Interpretació a l’Institut del Teatre 

2013  curs d’entrenament actoral amb Txiki Berraondo 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

2008  membre i fundadora de la companyia de teatre Jo-t’M amb la qual crea i 

protagonitza el musical Cançons entre la pols representat al Teatreneu durant els 

mesos de Novembre Desembre i Gener. 

2008-2011  Protagonista de diferents curts rodats per estudiants de l’ESCAC com 

Mclove, Runners, Freends, El examen, La princesa viste morado… 

2011 premi del festival Inexperto 2011 a millor actriu protagonista pel curt Mclove. 

2011 Personatge de Mar a la  pel·lícula Animals (Escándalo Films)¸dirigida per Marçal 

Forés. 

2012 personatge Inés a la pel·lícula Los inocentes (Escándalo Films) estrenada al 

Festival de Sitges 2013. 

Membre del grup de música The Mamzelles 

2012 sortida del seu primer disc amb The Mamzelles,  Que se desnude otra, 

(Discmedi). 

2012-2013 gira de concerts amb The Mamzelles per sales de Catalunya i Espanya. 

2012 és una de les cares de la campanya publicitària de reciclatge de la Generalitat de 

Catalunya Envàs on vas?  

2012 Amb la nova companyia de teatre The Mamzelles Teatre formada per The 

Mamzelles i Àlex Mañas creen i representen l’obra The Experiment al l’Espai Lliure del 

Teatre Lliure de Barcelona dins del cicle Aixopluc; 3 d’un glop. 



2012-2013  Amb The Mamzelles Teatre també creen My Sweet Country dirigida per 

Àlex Mañas i amb la qual actuen primer a la sala Plataforma I+D i després fent 

temporada al Teatre Poliorama de Barcelona. 

2013 Co-protagonitza i co-dirigeix l’obra Orgia, amb The Mamzelles Teatre i escrita per 

Àlex Mañas. L’obra és representada tot el mes de Setembre a l’Espai Lliure, del Teatre 

Lliure de Montjuïc. 

2013 treballa al programa Crakòvia de Tv3 i és l’actriu que dona vida a Pilar Rubio 

entre d’altres personatges.  

2014 Co-protagonitza, juntament amb els actors Marcel Borras, Nao Albet, Lluis Soler, i 

Aina Sànchez l’obra Safari Pitarra dirigida per Jordi Oriol a la Sala Tallers del Teatre 

Nacional de Catalunya. 

2014 Amb The Mamzelles publiquen el seu segon disc Totem produït per 

Fluren&Santos. 

2014 És l’actriu que dona vida al personatge d’Eugènia a la sèrie El Crac dirigida per 

Joel Joan i Hèctor Claramunt a Tv3  

 

IDIOMES 

Català – Nivell alt 

Castellà – Nivell alt 

Anglès – Nivell mitjà 

Francès – Nivell mitjà 

  


