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“Artaban, la llegenda del quart rei mag”
Teatre Condal (BCN) - La Puça espectacles

“Cançons per un nou món” 
Teatre Gaudí (BCN) - Vocal Factory

Guanyadora del concurs “Monday Monday”
Teatre Poliorama i Teatre Eòlia (BCN)

“El sueño de Lila”
Gira - Funny Kids

Espectacle dels carters dels Reis Mags
Plaça Catalunya - Ajuntament de BCN

“Octubre, cançons per la llibertat” 
Gira per Catalunya - A Grup Vocal i Federació

d’Ateneus de Catalunya

Membre d’A Grup Vocal, cor resident als programes  
Operación Triunfo (TVE) i Tu cara me suena (ANTENA3) 

 Gestmusic

Cantant a la gala dels Premis MAX 2015
Teatre BARTS (BCN) - A Grup Vocal

“Veus Pedrera endins”
Agrup Vocal - Casa Milà

“CHRISTMAS ROCKS” 
Gira - A Grup Vocal

“ZÈNIT” (concert)
Gira - A Grup Vocal

 “Com si fos ahir” - figuració
 sèrie TV3

 “Cançó per tu” - figuració
 pel·lícula TV3

 “Els ingredients de la veritat” - protagonista
Curtmetratge musical guanyador del premi 

“Millor musical en català” 
del concurs “L’endemà” (EMAV)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONALTeatre Musical

“80 anys sense ella” 
Sala cinco monos (BCN) - Mima Teatre

“Un somni pirata”
Sala cinco monos (BCN) - Mima Teatre

“KM-O” (Concert de versions y cançons pròpies
amb el Grup A l’Ouest)

“El petit avet” (Conte infantil amb música i so en
directe - Grup A l’Ouest)

Talla samarreta: S/M
Talla pantalons: 36/38
Peu: 39

Edat: 27
Alçada descalça: 1,70
Pes: 58kg
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FORMACIÓ

Graduada en PERIODISME (UAB)
Master en ESTUDIS TEATRALS (UAB / Institut del

Teatre de Barcelona)

INTERPRETACIÓ · CANT · DANSA

Comedia dell Arte · máscara neutra · larvàries 
interpretació d’escenes · improvisació · càmera

Cant · cant coral · voicecraft · solfeig

Entrenament actoral, Jazz musical · claqué  
lindy hop · dansa tradicional catalana


