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EXPERIENCIA TEATRAL COM A ACTOR: 

.Espectacle “Fruit de la Passió” amb la companyia La Minúscula, direcció Txell 

Faxedas (2013). 

. Obra “la mort”de Woody allen amb el grup Crash Teatre, direcció Txell Faxedas 

(2012,2013). 

.Obra "pim, pam,pum",de Tomás Afán Muñoz, amb el grup pim, pam  (2011,2012)  

.Obra 1,2,3 gravant amb el grup Crash-teatre, direcció TXELL FAXEDAS (2010) 

.Espectacle familiar "la verdadera llegenda de Sant Jordi", de Toni Albà. Direcció: 
TXELL FAXEDAS (2008) 

. Inaguració de la revista “contagi” (direcció: TXELL FAXEDAS) (2007) 

.Visites teatralitzades a les Ruïnes de Empúries (2006)(2007)  

. Curmetratge "Xacra", a càrrec de l´ERAM (escola realització audiovisual i 
multimèdia) (2006) 

. 

“Draps bruts” obra teatral d´Aleix puiggalí amb el grup de Teatre Vidrerenc 

(direcció: JESÚS CIURÓ) (2005). Premi 2º millor actor principal en el concurs de 
teatre amateur Rafael Anglada de Sta. Coloma de Farners. (2005). 

. Petit espectacle pel pessebre viven de Celrà. (direcció: TXELL FAXEDAS) (2005) . 

(2006)(2007) 

  

.Postgrau del galliner amb l´obra “ TOT ESPERANT L´ESQUERRÀ” de Cliffor odetts.  

Direcció: AGUSTÍ ESTADELLA) (2005) 
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.Participació en l´espectacle inaugural del FITAG (2005) 

. Col.laboracions en l´aniversari del museo del cinema de Girona 

. Col.laboració en el Dvd. “ballem en català” (2005) 

.tallers final de curs al centre teatral “El Galliner” de Girona 

  

  

  

   
  

FORMACIÓ COM ACTOR: 

.Estudis de teatre al Centre Teatral “El galliner” de Girona  

(1999-2002) 

.curs intensiu de veu amb la Carme Callol (2003) 

.Curs de veu amb la Rosa Mateu (2005-06) 

. Curs personalitzat de veu amb Silvia de la Rosa (2008) 

. 2009 Caminant pel cervell del personatge. Curs d’interpretació amb Konrad 

Zschiedrich. 

.Curs amb el director Alejandro Catalan "l'imaginari actoral" (2010) 

.Curs amb el director Alejandro Catalan “l’imaginari actoral” (2011) 

.Master-class d’interpretació amb Cristina Flutur “viatge en emoció” (2013)  

 


