
 
ELENA FORTUNY 
Actriu 

Llicenciada en Art Dramàtic per 
l ’ I n s t i t u t d e l T e a t r e d e 
Barcelona i Premi Extraordinari 
de l’especialitat d’Interpretació, 
el 2001.  
Amb vint anys de trajectòria 
professional com a actriu, Elena 
Fortuny ha protagonitzat més 
d’una vintena d’espectacles. 

Com a actriu i productora acaba 
d’estrenar Assaig sobre la Lucidesa, adaptació de l’obra de José Saramago a càrrec de 
Jumon Erra, dir. Roger Julià i prepara com a directora Los niños oscuros de Morelia, de 
l’autor barceloní Albert Tola (Ediciones SGAE, Col. Teatro del Astillero, 2015), la 
qual s’estrenarà el proper mes d’abril de 2018 a Madrid (Sala Lagrada). Com a 
actriu, també la podem veure a Històries d’Istambul, de Yesim Ozsoy, amb direcció de 
Joan Arqué, estrenada al GREC17 i en temporada al Teatre Lliure de Gràcia de 
Barcelona la primavera de 2018 i a Carrer Hospital i Sant Jeroni, amb direcció de 
Laia Ricart i Roberto Romei, el proper setembre de 2018. 

Com a directora, debuta professionalment amb La distància entre el llamp i el tro, de 
Jumon Erra, codirigida amb el mateix autor i estrenada al Teatre Tantarantana, la 
temporada 2015-2016.  

Amb una llarga trajectòria docent, és professora de dicció, tècniques de 
coneixement corporal i d’interpretació a l’escola Aules de Barcelona des de 2004 i 
ha col·laborat amb la Univeristat de les Illes Balears, UAB i ESART en els àmbits de 
l’expressió oral i la veu. 

Altres treballs destacats com a intèrpret són Midsummer, de David Greig, dirigida per 
Roberto Romei; Un Disgust Danès i La distància entre el llamp i el tro, de Jumon Erra; 
Eileen Shakespeare, de Fabrice Melquiot, dirigida per Marta Gil Polo, per la 
interpretació de la qual va rebre la Menció Especial del Jurat al Certamen de 
Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz; Trueta, escrita i dirigida per Àngels 
Aymar; Tres versions de la vida, de Yasmina Reza, dirigida per Xicu Masó; V.O.S, 
escrita i dirigida per Carol López; God is a DJ, de Falk Richter, dirigida per Juan 
Carlos Martel, o Dom Joan o el festí de pedra, de Molière, amb direcció d’Ariel Garcia 
Valdés, entre d’altres. Sota la direcció de Josep Maria Mestres ha protagonitzat La 
filla del mar, d’Àngel Guimerà, al TNC; Fashion Feeling Music, creació, al Teatre Lliure i 
en el seu debut com actriu a Salvats, d’Eduard Bond al Teatre Lliure. 


