Curriculum artistic
-Estudis
Graduat en art dramàtic al centre de formació teatral, el Galliner de Girona.
Curs d’interpretació d’avant la càmera a càrrec de Marcel Tomàs
Curs de com donar classes de teatre a càrrec de Ferran Joan Miquel.
Curs d’humor gestual a càrrec de Marcel Tomàs.
-Treballs teatrals
Assortit de personatges, distret presentat al festival còmic de figueres
L’enemic de classe, infantil portat a diverses escoles de l’empordà, amb la
companyia; la bèstia pelida
El super Feliu, infantil amb la companyia la bèstia peluda.
1714, obra històrica presentada al teatre Jardí de figueres.
Educació pública, gratuita i obligatòria. Conferència escrita i interpretada per
un servidor, amb la col•laboració de Esteva Holgado.
Matx d’improvització, organitzador i presentador de l’espectacle mensual al
Celtic bar girona.
Un món implacable, petit format, extracte de la pelicula Network de Sidney
Lumet.
Dos son multitud, espectacle escrit i dirigit per Esteve Holgado.
La banda de marchelo, capitol 2 este tiene gracia, amb Marcel Tomàs,
estrena a la presentació de la revista online d’arts esceniques Proscenium.
Presentador dels premis del festival de cinema de girona.
-Audiovisuals
Curtmetratge Jo no vull ser un Pallasso, treball final de curs de l’Eram
Curtmetratge Un dia mes, de Sandra Ramionet, alumne de l’Scac
Plataforma d’humor Derisafacil.com 9 gags d’humor pujats a youtube
Sèrie web Benet, dos capitols de alumnes de la Udg.
Voces, curtmetratge alumnes udg.
Tic tac, curtmetratge alumnes udg.
Ruptura, poema visual escrit, dirigit i interpretat per un servidor.
Actitud, spot presentat al festival de clipmetrajes 2015/16 classificat en 5a
posició.
-TV.
Presentador del programa, De costa a costa, emes a la xarxa de canals
locals de catalunya.
Documental L’endamà d’Isona Pasola, aportació als crèdits.
Paper de mosso désquadra a la telenovèla de tv3; Com si fós air
(actualment)
-Cinema
Vestigis, pel•licula dirigida per el rosinc Ivan Morillo i presentada al festival de
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cinema fantastic de catalunya.
-Ràdio
Obert en canal, programa amateur emes a radio salt, redactor i locutor del
programa.
-Feina professor teatre.
Professor de teatre a l’escola, el Far de llagostera.
Professor de teatre a l’escola Catequistica de Figueres.
Professor teatre a fundació Pere tarrés.
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