
Marc Vilajuana

 
Neix a Mataró al 1997 | Als 9 anys comença el seu contacte amb el teatre (Aula de Teatre de 
Mataró) | Als 11 entra al món de la música mitjançant el piano i la veu (Emmm, L'Oriola i 
classes particulars) | Als 14 comença la seva formació en dansa contemporània en diferents 
centres fins al dia d'avui (Aula de Teatre, SA Nau, NunArt, TragantDansa, El Timbal, Area, La 
visiva, Varium) | Als 15 s'inicia, al costat del pianista Bru Ferri, el duet escènic 
multidisciplinari de creació pròpia Simbiosi | Als 16 cursa el Batxillerat Artístic Plàstic on 
descobreix el seu interès per la il·lustració | Als 17 va estar, al costat del guitarrista Joel 
Martí, al duet de creació de música acústica L'Àtic | Als 18 cursa el CFGS d'Art Dramàtic a El 
Timbal i col·labora com performer amb la pintora russa Anna Darts sota el nom de Grises | 
Als 19 comença a treballar com a actor a TV3 i, juntament amb la ballarina professional 
Encarni Sánchez, inicien la Cia. MANOS.| En 2018, amb 20 anys, estrena el seu primer només 
escènic multidisciplinari de llarga durada 7 Autoretrats a Porta4. 
 
Ha treballat com a ballarí a la companyia La Taimada d'Olga Álvarez; com performer per a el 
sol de Luka Chkhaidze; com a intèrpret per Multitud, de Tamara Cubas, al Mercat de les 
Flors; entre d'altres projectes. 

El seu ampli interès per diferents disciplines artístiques el predisposa a tot tipus de 
propostes: escèniques, plàstiques, de creació pròpia o d'intèrpret per a altres creacions. 
Sempre mantenint en el seu treball una postura sincera i íntima. 



Obra Pròpia 

 
Director, dramaturg i intèrpret en 7 Autoretrats (Solo escènic multidisciplinari de llarga 
durada) Vídeo 
- Porta4 
- Festival NunOff 2018 
 
Ballarí, compositor, actor i cantant a Simbiosi (Duet escènic multidisciplinari, amb Bru Ferri, 
músic) Vídeo 
- Sala Barts , Festival FIU Barcelona 
- Can Gasol (Mataró), centre d'arts escèniques 
- NunArt, en el cicle DesTapats (BCN) 
- Cronopios (Local Cultural, Raval). 
- Stripart, seleccionats al festival (Guinardó, BCN) 
- Sala Fènix (Sala d’escèniques, Raval, BCN) 
- Sinestesia (Bar cultural, Sants, BCN) 
- Cronopios (Local cultural, Raval, BCN) 
 
Ballarí, cantant, poeta i actor en Cia. MANOS - “Cobijo” (Duet de dansa i poesia, amb Encarni 
Sánchez, ballarina i coreògrafa) Vídeo 
- NunArt, EO "Con-Fusión" (Guinardó, BCN) 
- Sa Nau, Nit Satèl·lit (Guinardó, BCN ) 
- La Blanca Estrena oficial de la peça "Cobijo" (Poblenou, BCN) 
- Festival Turbina (Manresa) 
 
Director i coreògraf al videoclip ‘OPERARIOS’ de Corazón Bicéfalo (Residència artística al 
Konvent Zero, Berga, Maig 2018) 
 
Improvisació corporal instantània a Grises (Improvisacions de dansa amb les obres d'Anna 
Dart, pintora russa) Vídeo 
- Santa Mònica, dins el festival INTERNACIONAL CHOREOSCOPE 
- Kaoni, Galeria 
- Maloca, restaurant cultural 
 
Concert sol (Temes propis a veu, piano, guitarra i tambor xamànic) 
- Casa Ikigai (Gràcia, BCN) 

https://www.youtube.com/watch?v=HsPsdn4_M0Q
https://marcvilajuana.files.wordpress.com/2017/05/simbiosisinestesia21.jpg?w=525
https://www.youtube.com/watch?v=y7_fQ0HWlZQ
https://www.youtube.com/watch?v=uu7f68fYKwg


 

En altres col·lectius 

 
 
Ballarí 
La Taimada - El Octavo Día (Antic Teatre, BCN ) 
Multitud de Tamara Cubas (Mercat de les Flors, festival Salmon) 
Solos NunOff 2016 (nunArt Gràcia) 
Pelegrins - Miquel Barcelona (IT) 
 
Actor 
Dagoll Dagom musical MAREMAR a capella (Teatre Poliorama, BCN) 
TV3 personatge 6Q a "La Família dels Súpers" 
1r premi de [IN] CRESCÈNIC amb la peça "Alejandra" 
L'Auca d'en Baboucar gira de teatre de carrer per Catalunya 
Múltiples curtmetratges i videoclips ( CANADA, Mayo FILMS, pràctiques ESCAC, Yago Partal, 
Laura Martinova ...) 
La Nave webserie  
 
Músic 
Egregor de Miquel Barcelona 
Quasimodo de Orland Verdú 
Dawnfall de Cia. Dawalee 
 
Performer 
Solo performàtic ‘Reborn’ de Luka Chkhaidze   



Formació 

 
 
Ballarí 
Contemporani 5 anys rebent classe per: Dani Rosado, 
Laura Vilar, Miquel Barcelona, Olga Álvarez, Encarni Sánchez, Marion Castaillet, Jordi Ros, 
Bené Carrat, Melodie Cecchini, Federica Porello, Natalia Jiménez (Centres: Aula de Teatre, 
SA Nau, NunArt, TragantDansa, El Timbal, Area, La visiva, Varium) // Stage internacional de 
Dansa 55h amb David Zambrano, Hofesh Shechter Company i Thomas Hauert (IT), 
Workshop 20h de la Lali Ayguadé (TragantCamp), Workshop 6h Sadé Alleyne (Varium) 
Improvisació Helena Pellisé, Ady Elzam (TragantDansa, CCBarceloneta ) 
Butoh Rasjid Cesar, Rosana Barra (Local Poblesec, CCBarceloneta) 
Clàssic Eugènia Morales (Sa Nau) 
 
Actor 
CFGS Tècniques d'Actuació Teatral 1r (El Timbal de Barcelona) 
9 anys a l'Aula de Teatre de Mataró 
Laboratori (Escola de Teatre Experimental) 
 
músic 
Líric Susanna Crespo i Xavier Mendoza (escola municipal L'Oriola i escola Xanfrá) 
Modern Berta Gratacós, Jordi Lluch, Enric Illana (EMMMataró, L'Oriola) 
 
Performer 
Taller "CARN" de creació performàtica a El Konvent 0 (Berga) 
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