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Dades personals 
Alçada: 1’74 

Pes: 69kg 

Complexió: Atlètic 

Color ulls: Marró 

Cabell: Rapat (castany) 

Idiomes: Català i castellà. Angles bàsic i Italià bàsic. 

Carnet de conduir 

Presentació: 
Fa 20 anys que imparteixo classes d’interpretació, combinant-ho amb actuacions com a actor i 

presentador o locutor. He treballat al costat de professionals del teatre, televisió, radio i cinema, com 

més endavant exposo. 

He transmès la meva passió per aquesta professió als meus alumnes i ha arribat el moment  què torni 

a ser la meva. 

El meu currículum no és extens en treballs coneguts, no m’ho ha permès la meva dedicació a la 

docència, però ara ja m’arribat l’hora d’actuar, perquè em sento suficientment motivat i preparat per 

fer-ho. 

 

 

Formació: 
 
 Format en Expressió Corporal per l’escola ETELL de València 

 Format en radiodifusió i teledifusió per l’escola MK3 de Barcelona 

 Cursos d’interpretació. 

 Guitarra  amb Chelo Vives. 
 Classes de cant amb Leila Montes  
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Experiència 
TEATRE 
Actor 

 Els Fills del Cabaret (C. Queral) 

 El palau vist per Lluis Domenech i Muntaner (Acting al Palau de la Música catalana) 

 La Comèdia de l’Olla (Plaute) 

 Gente bien (Santiago Rusiñol) 
 

Director 

 No és tan fàcil (Paco Mir) 

 Homes (T de Teatre) 

 Criatures (T. de Teatre) 

 Forever Young –Musical-(Eric Gedeon) 

 Aquí no paga ni Déu (Dario Fó) 

 El Despertar (Dario Fó) 

 L’assemblea de les dones (Aristòfanes) 

 Les Arrels (Arnold Werker) 
 El Bon doctor (Neil Simon) 

 Elena pels dimecres (Muriel Resmik) 
 

Autor 

 Gràcies, t’estimo! 

 Fobioteràpia de grup 

 Show must go on (Musical) 

 Secrets de família 

 Tens un amic (Juvenil) 

 La caravana de la felicitat (Juvenil) 

 CA.BA.RE.TE (Musical) 

TELEVISIÓ: 
 Surti com surti (TV3) 

 Força Barça (TV3) 

 Tres pics i repicó (TV3) 

RADIO 
 Píndoles de felicitat -“La primera pedra” - RAC1 

 Promoció partits per a la Transmissió d’en Puyal –Catalunya Radio 
 Las tardes de Odette – Radio Mirarmar 

 Eureka- Cadena Nova (Cope) 

 El gran sidral – Cadena Rato (Onda Cero) 
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CINEMA I AUDIOVISUALS 
 Videoclip “Mai” de Leila (leilasound.com) 

 Don Jaume el conquistador (Antoni Verdaguer) 

 Puta misèria (Ventura Pons) 
  

He treballat al costat de: 

 
 Cesc Queral 

 Amparo Moreno 

 Joaquim Maria Puyal 

 Antoni Bassas 
 Antoni Verdaguer 

 M. Jesusa Andany 

 Manel Fuentes 

 Merche Mar 

 Josep Anton Muñoz 

 Jordi Margarit 

 Carles Casas 
 Impro Acatomba 

 Cia. La Teatrera 

 Anexa 

 Fundació Esclerosi Múltiple 

 Palau de la Música 

 ONG Petits Somriures 

 Leila Montes  

 Soul.lutions 
 

DOCÈNCIA: 
 Director de l’Escola d’Actors de Barcelona 

 Professor del centre des del 1997 de les assignatures de: Interpretació, dicció, expressió 
corporal, interpretació davant de càmera. 

 Creador i Formador en emotècnia interpretativa 

 

ALTRES FORMACIONS 
 Psicologia de les difèrencies individuals per la UOC 

 Psicopatologia d’adults per la UOC 
 

 

 


