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Francesca Vadell Cubells és llicenciada per l’Institut del 
Teatre de Barcelona i Professora Associada de Tècnica 
Fitzmaurice. Va completar els seus estudis a Londres i 
Nova York. 
Treballa com actriu i és professora de veu.  
L’any 2010 va guanyat la Beca de Perfeccionament de 
l’Institut del Teatre per ampliar els seus estudis. Durant dos 
anys s’ha format a Nova York en la Tècnica Vocal 
Fitzmaurice VoiceWork®  
Ha donat classes a acadèmies i a Escoles Superiors de 
Teatre de Barcelona i Mallorca. 

 
Actualment treballa a l’Escola Superior d’Art Dramàtic - Eòlia, dins el 
departament de veu i dicció. 
A més, és actriu i treballa en diverses companyies de teatre. És membre 
fundadora de Tau Teatre (guanyadora del Certamen Art Jove) i de Retret 
Teatre.  
Ha treballat en diversos espectacles de Ferreret Teatre/Produccions de Ferro, 
Una Història de Closques, Assaig Obert i El viatge de Mariam. Amb la 
companyia La Fornal  ha fet La Història Robada. Negret de Guinea, de 
Corcada teatre i sota la direcció de Xavi Martínez. Benaventurats (guanyador 
del Premi Bòtil), de Miquel Àngel Riera i sota la direcció d’Eulàlia Bergadà i 
Joan Fullana. Ha actual en el muntatge Les llargues nits a Can Sales de la 
Companyia la Belle Ensemble sota la direcció de Antoni Galmés.  
Altres muntatges en els quals ha actuat són: Ricard III, de W. Shakespeare, Don 
Joan de Molière, El Camp de Martin Crimp, Els enamorats, de Carlo Goldoni, La 
cantant calba, E. Ionesco, Ai Quaquín que has vengut de prim, de Sebastià 
Rubí, L’estiu de l’anglès, de Carme Riera, entre d’altres. 
 
 
Experiència laboral i docent. 

Cursos de teatre que ha impartit a centres escolats i a teatres.  

 

• Classes de Veu i Expressió Oral a l’escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia. 

Curs acadèmic 2012/2013.  

• Curs per l’AAAPIB (Associació d’Actors i Actrius de les Illes Balears) en 

Tècnica Fitzmaurice.   

• Curs 2012/2013. Classes de teatre a l’escola Casas (El Clot-Barcelona) 

• Curs 2011/2012. Classes de teatre a l’escola Guinardó (Barcelona) amb 

alumnes de primària i secundària. 
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• Curs 2010/2011. Classes de teatre a l’escola Guinardó (Barcelona) amb 

alumnes de primària i secundària. Curs de teatre a l’escola Sagrada 

Família (Barcelona) amb alumnes de P4, P5, primària i secundària. 

• Curs 2009/2010 Classes de teatre a l’escola Alexandre Galí (Barcelona). 

Curs anual d’iniciació al teatre amb alumnes de Secundària (Esplugues). 

Classes de teatre a l’escola Sagrada Família (Barcelona)  

• Curs 2008/2009: Classes de teatre a l’escola Joan Roca (Barcelona). 

Escola Les Fonts (Gelida- Barcelona) curs anual d’iniciació al teatre amb 

alumnes de P-3, P-4 i Primària. 

• Curs 2007/2008: Teatre per nens. Intensiu d’estiu (Manacor- Mallorca). 

• Curs 2006/2007: Teatre per nens. Intensiu d’estiu (Manacor- Mallorca).    

 

Tallers de Poesia i Expressió Oral al Caixa Fòrum. 

 

Tallers d’interpretació poètica i expressió oral, adreçats a estudiants d’ESO i 

Batxillerat. Impartits al Caixa Fòrum (Gran Hotel- Palma de Mallorca) des del 

2010 fins al 2013.  

 

Muntatges que he dirigit a nens/nenes i adults. 

 

• Any 2013. La Botiga. Escola Cases de Barcelona. 

• Any 2013. Quinze Absurds. Dins la Fira de teatre d’estiu. Alumnes d’ESO i 

Batxillerat.  

• Any 2012. La mare coratge i els seus fills. Dins la Fira de teatre d’estiu. 

Alumnes d’ESO i Batxillerat.  

• Any 2011. El Show de les Teresines, de la Cubana. Dins la Fira de teatre 

d’estiu. Alumnes d’ESO i Batxillerat.  

• Any 2011. El còctel, escenes de Harold Pinter. Dins la Fira de teatre 

d’estiu. Alumnes d’ESO i Batxillerat.  

• Any 2010. El casament dels petits burgesos, de Bertold Brecht. Dins la Fira 

de teatre d’estiu. Alumnes Universitaris.  

• Any 2010. El petit príncep i altres flors, de Mercè Rodoreda. Producció 

Teatre Municipal de Manacor. Dins la Fira de teatre d’estiu. Alumnes de 

Secundària i E.S.O. 
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• Any 2009 i 2010. La botiga dels contes, creació col·lectiva. Producció 

Teatre Municipal de Manacor. Dins la Fira de teatre d’estiu. Alumnes de 

Secundària i E.S.O.  

• Any 2009. Historietes, creació col·lectiva. Escola Les Fonts (Gelida). 

Alumnes de P-3, P-4 i    Primària. 

 

 

Meritòria a l’Institut del Teatre de Barcelona (assignatura de Veu i expressió oral 

I).    

 

Seguiment i ajudantia a les classes de veu del primer curs de l’ Institut del 

Teatre de Barcelona, amb la professora de tècnica i expressió de la veu, Mercè 

Mariné. Treball fet durant el curs 2009/2010 a l’Institut del Teatre del Barcelona.  

 

Tallers de Rondalles (Diputació de Barcelona- Consell de Mallorca) 

 

He explicat Rondalles adreçades a nens i nenes, a les biblioteques de 

Barcelona (treball fet per a la Diputació de Barcelona- Mercat de Veus) durant 

el curs 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 i 2012/2013. 

Tallers de rondalles i glosses, activitat de divulgació de la lectura. Organitzat 

pel Consell de Mallorca i produccions de Ferro. SL. 

 

Classes particulars de dicció. 

 

Classes particulars a nens amb problemes d’articulació i a adults que volen 

millorar la seva dicció. (Impartides des de l’any 2007 fins al l’any 2013) 

 

Tallers culturals (Ajuntaments de Mallorca) 

 

He treballat en un espectacle didàctic adreçat a nens i nenes de primària; 

que consistia en donar a conèixer el patrimoni cultural del municipi.  

Taller de còmics (abril de 2010) per donar a conèixer els personatges principals 

del món del còmic.  
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Dades acadèmiques i de formació. 

 

Llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona. Finalització dels estudis durant 

el curs 2009/2010. 

Professora titulada en Tècnica Fitzmaurice (Nova York- anys 2010-2012) 

 

Workshop de tècnica Fitzmaurice a la Universitat  Goldsmith College (London).  

Beca per cursar “Prima de Teatro de San Miniato” (Itàlia). Any 2010.  

 

 


