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LA HISTÒRIA
MADEIN
és la història d’una nena i un nen molt pobres que
sobreviuen

reco llint

deixalles

en

un

abocador

d’escombreries, que després venen. Un dia, en comptes
de treballar, es posen a jugar muntant una nina
(Madein)

amb

parts

de

diferents

nines

que

van

trobant. L’ arribada del pare fa que amaguin la nina
en una rentadora rovellada llençada a l’abocador.
Poc després es desencadena una tempesta i un llamp
cau

damunt

la

rentadora,

el

tambor

de

la

qual

comença a girar vertiginosament. De la rentadora en
surt la nina, que ha cobrat vida. L’endemà els nens es
troben amb la nina i no s’expliquen qui és. La nina
pretén ser com ells, ser una persona. Els nens li
neguen aquesta condició, però li expliquen què cal
fer per ser una persona. Tot es complica quan apareix
a l’abocador un home amb aire amenaçador que
busca desesperadament una nina que sembla contenir
al seu interior alguna cosa molt valuosa per a ell. La
Madein, actuant com ho faria una persona, trobarà
com

sortir-se’n,

donant-los,

de

alliberant
passada,

els

nens

l’oportunitat

millor, però a costa d’un gran sacrifici.

del

perill

d’un

i

futur

LA COMPANYIA
BRUNA ARTIGAL
A més a més de la meva formació
professional, també estudio piano. Tinc
coneixaments bàsics de body-percussion,
lindy-hop, locking, titelles i acrobàcia.
EXPERIÈNCIA
FORMACIÓ
Dansa contemporània, 3r nivell mitjà
(09/2010 - 06/2015) - Escola Eulàlia
Blasi
-Ballet clàssic, 3r nivell mitjà
(domini de puntes)
(09/2003 - 06/2016) - Escola Petit Pas,
Escola Eulàlia Blasi
-Mòdul de dansa
(09/2016 - En curs) - Escola Memory:
Dins el recorregut fem diferents estils:
Ballet clàssic, jazz, dansa contemporània i
hip-hop.
-Formació integrada professional, Teatre
Musical
(09/2016 - En curs) - Escola Memory
Dins el recorregut professional de teatre musical
estudio les disciplines de ballet clàssic, dansa
contemporània, modern jazz, claqué, interpretació
de text, musical i físic, cant, estil voice trainning
anàlisi musical.
·Les noces de Fígaro, Commedia dell’arte
- Casa Elizalde
·Company, Stephen Sonheim - Teatre
Regina
·Nits de cant ‘El convidat’ i ‘La revista’ Sala Vivaldi
·Atemptats contra la seva vida, Martin
Crimp - Farinera del Clot

-Professora de ballet (01/2017 - En curs)
- Escola Vedruna Immaculada,
Barcelona Professora de pre-ballet a infants de
5-6 anys.
-Professora de teatre (01/2018 - En curs)
- Escola Laietània, Badalona Professora de
pre-ballet a infants de 5-6 anys.
-Elenc a Nit de Musicals (07/2017) - Nit
de Musicals al Festival del Grec 2017,
Barcelona Vaig formar part de l’elenc de
l’espectacle com a ballarina i cantant.
-Animació pel Banc de Sang (10/2017) Festa dels Súpers 2017, Barcelona
Animació ballant i cantant pels nens a la
parada del banc de sang dins la festa dels súpers.
-Animació pel Cor Eixample (12/2017) Comerços de l’Eixample, Barcelona
Escenes de carrer a partir de la Commedia
dell’arte del Conte de Nadal de Dickens.
-Gossos (08/2017 - En curs) - Estrenat el
20/08/18 al centre cívic Convent de
Sant Agustí. Obra de teatre independent on
participo com a coreògrafa i dramatúrga.
-Companyia projectes 293 (Actualitat)
Companyia de teatre independent. Som set
integrants qu treballem amb l’interpretació, la
música i la dansa.
·També ballo cada any les gitanes de
Sant Esteve de Palautordera.

JUDIT BATCHELLI
EXPERIÈNCIA

FORMACIÓ
- Batxillerat artístic/escènic, Institut Josep
Brugulat de Banyoles
(2014-2016)
- Actualment cursant el 2n curs de la
formació integral professional de l’escola
Memory, Barcelona (dins el recorregut
estudio les diciplines de ballet clàssic,
dansa contemporània, modern jazz,
claqué, interpretació, cant particular i
coral, estil voice trainning, anàlisi musical
i dramatúrgia).
-Piano i llenguatge musical a l’escola de
música Punt de Solfa de Banyoles.
(2006-2013) Nivell: 4rt curs de llenguatge
musical de grau elemental
- Classes particulars de piano (2013-2017)
- Gimnàstica rítmica al Club Gimnàstica
Rítmica Porqueres CAP
(2008-2013)
- Cant coral a l’Ateneu (Escola Municipal
de Música) de Banyoles.
(2005-2010)
- HipHop; gimnàs Triops, Banyoles
(2013-2016)
- Curs d’estiu d’arts escèniques;
interpretació, dansa i cant, a l’Ateneu
(Escola Municipal de música) de Banyoles.
(2008-2011)
- Curs de moviment de l’actor amb
Ariadna Peya.
Monogràfics
- Acrobàcia (Febrer 2017)
- LindyHop (Febrer 2017)
- Teatre d’objectes (Febrer 2017)
- BodyPercussion (Febrer 2017)

- Tallers de teatre: Commedia
dell’arte, Les noces de Fígaro, 2017
Musical Company (interpretant;
April), 2017
- Nits de cant a la Sala Vivaldi (2017)
- Representacions amb la coral de
l’escola de música (2005-2010)
· Auditori de Barcelona
· Monestir de Montserrat
- Competicions de HipHop a nivell
comarcal, 2013-2016 (Pla de l’estany,
Girona, Roses, Vic i Barcelona.
-Classes particulars d’iniciació al
piano. (2010-2013)
Actualment formo part de la
companyia de teatre independent
“Projectes293” i participo com a
actriu a la nova obra de creació
“Gossos”, també de teatre
independent.

FERRAN RULL

FORMACIÓ
• Universitat Internacional de Catalunya
–ADE Business Program
• Grau Mig (Violí)
- Orquestra Simfònica de l'Escola de
Música Diaula (2 anys)
• Escola de Teatre Musical Memory
(2005-2014/2016-actualitat)
o Interpretació, jazz, claqué i veu.
o Curs de “Comedia dell’arte”
o Curs de Clown
Grau semiprofessional (2011-2014)
Mòdul Superior (2016 -actualitat)
Centre de Lectura de Reus (2014 -2015)
o Interpretació i jazz
EXPERIÈNCIA
- Memory Escola de Teatre Musical
(2005-2014 / 2016 –actualitat)
o Grau Semi-Professional (2011-2014):
• L’òpera dels tres rals (2013) –Albert
• Matrimoni (2014) –Judit Pujol
o Col·laboració en Grau Professional
(“Flor de nit” 2009)
o Mòdul Superior
• Queen Kong (2017) –Oriol Guinart
- “L’enramada” (companyia de teatre)
o El dia dels fets (2012)
o Adrià, un torero català (2013-2014)
- “Laboratori de la Filla del Mar”(Marc
Vilabella) 2016
• Tom Sawyer Detectiu (2017-2018) Director de la companyia de teatre “
L’Enremada” (2015)

-Direcció de El Bon Doctorcon
“L’enremada” (2015-2016)
o “Dies de la setmana” Mic 3 ( TV3 )
2006
o Col·laboracions amb el “Club Super
3” (2008-2010)
o The Thorpedians: “Hurt so
badly” (2009)
o Traficando a mi manera:... Pep Bosch
(2017)
-Padre Modelo (Alejandro Marzoa)
2009
o Seleccionat a la “Seminci” 2009
-La verdadera historia de la caperucita
y el lobo ¿feroz? (Dídac Cervera) 2011
-Mahoney tiene una cita (Rubén
Montero) 2011
-El nàufrag i la gavina (Albert Roig)
2011
-Un día especial (Dani Padró) 2012
-La redacción (Alba Tejero) 2015

-Para Jorge (Guillem Gnosis) 2015
-Asteriodes (Asier Ramos) 2016
-Blue (Marta Robledo) 2017
-Una noche como aquella (Alejandro
Millán) 2017
-Por mal camino (Tomás Bayo) 2017
-Marea (Asier Ramos) 2017
Llargmetratges:
- Herois / Héroes (Pau Freixas) 2010
o Personatge : Xavi
o Premi del públic al Festival de Màlaga
2010
Sèries i televisió:
- Polseres vermelles / Pulseras rojas
(Albert Espinosa i Pau Freixas)
2011-2012
o Personatge: “Bruno/Bru”
- Habitaciones cerradas (Televisió
Espanyola) 2015 Personatge: Octavio
- Oh happy day 3a edició (TV3) 2015
o Grup Vocal Còctel
o Semifinalistes del programa
- Membre de “Grup Vocal
Còctel” (2015 –actualitat)

ADRIÀ ANDREU

FORMACIÓ
2013 – 2015 Batxillerat Artístic d’Arts
Escèniques Escola Pia de Nostra Senyora
de Barcelona
2014 – 2015 Cant particular amb Mireia
Estrany Escola Memory
Novembre 2016 Masterclass de dansa
amb Luís Salgado (professional de
Broadway) Escola Memory
2015 – 2017 Títol privat de l’Escola
Memory en el Mòdul de Teatre Musical
Mòdul de Teatre Musical Escola Memory
2015 – actualitat Cant particular amb
Sònia Rodríguez Escola Memory
2015 – actualitat Grau en Comunicació
Audiovisual Universitat Autònoma de
Barcelona
Setembre 2017 Curs intensiu “London
Program” de cant i dansa AULES (Ratan
Julian i Jeroen Luiten)
Estiu 2015 (El Maldà) Príncep de la
Ventafocs a “Boscos Endins”, taller d’estiu
de l’Escola Memory
EXPERIÈNCIA
06/15 Cantant de la “Lemon Band”
Concert a la llibreria “A peu de pàgina”
08/15 Figuració Pel·lícula “Barcelona Nit
d’Hivern”
02/16 (Sala Vivaldi) Cantant “La
distància” concert “Nits de cant” Memory
03/16 Ballarí “Tu tens la força” amb SP3
a “La Marató” de TV3
alumne” de Carles Mallol

05/16 Ballarí Videoclip “Tots junts”
dels SP3 amb Brodas Bros
07/16 (Sala Calassanç) Mag d’Oz
“Wicked”, taller d’estiu a l’Escola
Memory
10/16 (Festival Terrassa Noves
Tendències o TNT) “Record groc”
“Plácido Mo”
2016 - 2018 (Sala BARTS)“Ballarí i
cantant finals de curs Memory.
02/17 - 06/17(Jove Teatre
Regina)“Queen Kong Cabaret”,
taller de creació de l’Escola Memory
03/17 - 07/17
Ajudant de direcció, cartellista,
sonorista i creador audiovisual “Only
love can hurt like this”
06/17 (Teatre Atlàntida de Vic)
Infermer “Cada gota compta”, acte
commemoratiu del Banc de Sang
Juliol 2017 (Jove Teatre Regina)
Dentista/Client/Ensemble “La
botiga dels horrors”
Juliol 2017 (Teatre Grec) Ensemble
“Nit de musicals”, dins del Festival
Grec
11/17 Actor (Pennywise de la
pel·lícula “IT”)
Animació Kids & Us
10/17 Ballarí i animador Animació
Banc de Sang i Teixits a la “Festa dels
Súpers”
12/15 - 01/18 Ballarí, microguia i
animador a la Cavalcada de
Barcelona.

ALBERT ARTIGAS

FORMACIÓ
Batxillerat tecnològic a l’escola Sant Josep
de Sant Sadurní d’Anoia. Música:
Classes de piano des del 2001 en diverses
escoles vinculades al conservatori del
Liceu i a l’escola Artmusic de Barcelona i
amb professors particulars com l’Esther
Batet entre d’altres.
5è Grau d’anàlisi musical i piano del
Trinity College.
Teatre Musical: Interpretació, Dansa,
Claqué i Cant. Escola Memory des de
l’any 2013 i fins l’any 2017 amb mostres
de tallers de creació a la nau Ivanow, a la
sala Calassanç i al Jove Teatre Regina com
a experiència escènica.
Curs de moviment de l’actor amb Ariadna
Peya.
Nivell d’anglès: First Certificate.
Actualment cursant el 2n curs de la FIP
de l’Escola Memory (Interpretació, dansa,
cant coral i particular i música).
EXPERIÈNCIA
Agència Principal Models: Publicitat en
televisió, webs i revistes com a actor i com
a model per Yamaha i l’Agència
Immobiliària Corp entre d’altres spots.
https://www.youtube.com/watch?
v=nZH1HS30txA
Col·laboracions amb Club Super 3:
Videoclip com a ballarí pels SP3. Marató
de Tv3 2016

Activitats i animador per promoció del
Banc de Sang a la Festa dels Súper de
2016
Col·laboració en curtmetratges:
Com a figurant en un projecte de
màster de fotografia a l’ESCAC.
https://vimeo.com/236063973
Com a figurant en un projecte de
màster de direcció de rodatge a
l’ESCAC.
Com a ballarí de claqué en el
curtmetratge “Contacte” presentat al
concurs de curts de TMB del 2017.
Actualment en emissió al canal de
televisió de TMB. https://
m.youtube.com/watch?
v=ncXTnM69jpQ
Mercat de les Flors: Mostra anual de
claqué 2017 amb la nostra companyia
FunkTàstics.
Festival del Grec 2017: Nit de Musicals
com a cor de ballarins i cantants.
Festes de la Mercè 2017: TantTalens.
Actuació de claqué amb la nostra
companyia FunkTàstics dins del show
de l’Arias Fernández.
Animació de terror com a Pennywise a
l’escola Kids&us de Poblenou.
Formant part d’una companyia de
ballarins de claqué, FunkTàstiks, amb
coreografies originals per espectacles
d’animació, improvisació i teatre
gestual.

CARLA MIR
EXPERIÈNCIA

FORMACIÓ
Formació Reglada
2016,Títol de Batxillerat, IES Menendez y
Pelayo, Barcelona.
Formació Complementària
Des de l’any 2005 fins l’actualitat he
cursat classes de piano, a l’escola
l’Antàrtida de música, Barcelona.
Recorregut Escola Memory
De l’any 2012 al 2016
Classes de teatre musical juvenil (jazz,
claqué, interpretació i cant)
Durant aquest període he participat en els
següents muntatges:
Taller de Teatre:
-Porque lo tiraste por la ventana, 2014
-SpringAwakening, 2015
-Alicia al país de les meravelles, 2016
Nits de Cant:
-Febrer del 2016 Sala Vivaldi
-Maig del 2016 Sala Vivaldi
-Juny del 2016 Fira Modernista de
l’Eixample
Des de l’any 2011 al 2014 participació en
diversos tallers intensius d’estiu.
Actualment estic cursant el 2n curs del
recorregut professional de teatre musical a
l’Escola Memory.

Durant aquest període he participat en
els següents muntatges:
Taller de Teatre:
-Commedia dell’arte, Les noces de
Figaro (Dottore) 2017
-La botiga dels horrors (Sra. Mushnik)
2017
Monogràfics:
-Teatre d’objectes
-BodyPercussion
-LindyHop
Nits de cant:
-Maig del 2017 Sala Vivaldi
Aquest any ha participat com a
animadora del banc de sang a la Festa
dels Súpers del Club Super3.

AINA LLUCH
EXPERIÈNCIA

FORMACIÓ
Batxillerat escènic, Institut Vall d'Hebron
de Barcelona (2014-2016)
Nivell d’anglès: First Certificate (2017)
Formació Juvenil Teatre Musical:
Interpretació, Cant, Dansa, Claqué.
Escola Memory des de l'any 2009 i fins
l’any 2016. Nivell TC i TL.
Formació Professional Teatre Musical.
Actualment estic cursant el 2n curs de FIP
de l’Escola Memory:
-Interpretació
-Veu i dicció
-Llenguatge musical
-Voicecraft
-Dansa (jazz, claqué, clàssic i
contemporani)
-Cant coral i particular
-Dramatúrgia
Classes de cant amb Joan Carles
Capdevila (escola de música Sant Joan)
durant 2 anys.
Classes particulars de piano i llenguatge
musical 2017.
Cursos:
·Cos lliure, veu lliure amb Mariona
Castillo (2016)
·Curs de moviment de l’actor amb
Ariadna Peya.

·Oliver Twist (Escola de teatre Set
d’Acció) 2014 al Centre Moral de
Gràcia.
·Spring Awakening (Escola de música i
teatre Dmusics) 2015.
·Col·laboracions amb el Club Súper 3:
La Marató de TV3 (2016)
·Animació per al Banc de Sang a la
Festa dels Súpers (2016 i 2017)
Doblatge:
·La vida sin Grace (català i castellà)
2010
·Mientras duermes (català) 2012
·The Goat-La cabra (castellà) 2017
·Wonder (català i castellà) 2017
·Stranger Things: Max (castellà) 2017
·Startup (castellà) 2017
Actualment, formo part de la
companyia de teatre independent
Projectes 293.

RAMON CANALS

Badaloní militant, es forma com a actor en el Círcol Catòlic de Badalona i amplia la
seva formació a Itàlia amb Francesco Gigliotti, maestro en la Bottega Teatrale di
Vittorio Gassman. Més endavant començarà a compaginar la interpretació amb el
doblatge gràcies al seu pas per Ràdio Premià de Mar i Ràdio Manresa.
Posteriorment passa a formar part de la companyia Les Troianes on presenta el
monòleg Motzarella y Gorgonzola de Víctor Mora al Teatre Artenbrut i amb qui
gestiona l’Espai Insòlit. Després d’interpretar El retaule del Flautista amb direcció de J.
Lluis Bozzo (1998) funda la companyia Basecinc amb qui estrena Aquesta nit tanquem
(direcció Lluís Marco, 2002) al Teatre Zorrilla i La cantant Calba (Dir. Ruth Bellido,
2003), premi a la Mostra de Teatre Breu de BCN i temporada al Teatre
Tantarantana (2004). També treballa amb Esteve Polls (Las Segarrianes, 2003 i Jugant
amb Molière, 2005) al Mercat de les Flors, amb Ferran Madico (Don Juan Tenorio,
2009) i amb Guillem Clua (Gust de cendra, 2014). Per TV3 realitza diverses
col·laboracions a Poblenou, Secrets de família, Estació d´enllaç, El joc de viure i Laberint d
´Ombres. El 2013 roda el llargmetratge Asmodexia de Marc Carreté. Ha participat
com a actor en els muntatges teatrals Fang a les costelles (Teatre Gaudí, 2015) i Orson
surt, perseguit per un ós (Teatre Gaudí, 2016) i als radioteatres en viu Si us pregunten per
què vam morir i Don Juan Tenorio (Cinemes Girona, 2017), tots de la Cia. Veus
Humanes.

VEUS HUMANES
VEUS HUMANES és un col·lectiu de professionals de
la locució i el doblatge, la realització radiofònica,
el muntatge musical, la tècnica de so, el teatre i la
dramatúrgia que han format un equip per a la
creació i representació en viu d’espectacles de teatre
i radioteatre, on la paraula i el so són els elements
essencials.

VEUS HUMANES ha posat fins ara en escena els següents
espectacles:

Més enllà d’Onuf - (Radioteatre en viu) – Cinemes
Girona (Barcelona)

Si us pregunten per què vam morir – (Radioteatre en
viu) - Cinemes Girona (Barcelona), Almería Teatre
(Barcelona) i altres espais.

Fang a les costelles - (Teatre) – Teatre Gaudí
(Barcelona)

Cansalada Cancel.lada - (Teatre) – Versus Teatre
(Barcelona)

Orson surt, perseguit per un ós - (Teatre) – Teatre
Gaudí (Barcelona)

Don Juan Tenorio - (Radioteatre en viu) – Cinemes
Girona (Barcelona)

Sexe Oral - (Radioteatre en viu) – Almería Teatre
(Barcelona)

CONTACTE

Veus Humanes
Marina 305, A 6è 4a

08025 - Barcelona

Tel.: 656 879 557
http://www.veushumanes.cat

Persones de contacte
Ramon Hernàndez
Gerard Vàzquez

teatre@veushumanes.cat
produccio@veushumanes.cat

