
  
   és actriu, és còmica, pallassa, monologuista. És una comunicadora en definitiva. Els seus tre-
balls están sobretot vinculats amb la comèdia, el clown i el cabaret i l’stand up.
Llicenciada en art dramàtic a la Esad de València, la seua trajectòria professional comença amb Albena Teatre, de la mà 
de Carles Alberola, i posteriorment es convertirá en la seua pròpia companyia, creant i produïnt els seus espectacles, 
amb els quals es manté damunt un escenari des de fa 10 anys.
A col.laborat amb altres companyies com ara Martelache (Madrid) o Ju Ja (València)

 A l’audiovisual destaquen les seues col-laboracions en el programa En el aire, d’Andreu Buenafuente, la seua 
participació als especial de cap d’any de TVE1, o la col.laboració com a reportera en No es un sábado cualquiera de TVE1.

 La seua capacitat d’improvisació sobre l’escenari l’ha convertida en una mena de show-woman tot terreny capaç 
de conduir qualsevol tipus d’acte (més o menys seriós). 
 Quan comença una funció, mai saps per on et surtirà, (de vegades de manera literal). Li agrada trencar les nor-
mes a l’escenari, improvisar i jugar amb el públic.
 La seua vertadera escola han estat molts anys de café teatre (de la ma de Frescultura). Molts  bars impossibles, 
escenaris inexistents, xicotets i grans teatres. Espais a l’aire lliure, terrasses d’estiu i terrasses sense estiu... 

 Actualment viu a Madrid i compagina 
 els seus espectacles amb la gira de 
 Las Noches de el Club de la Comèdia. 

 Te tendència al drama des que va 
 nàixer, potser per això li va tant bé 
 dedicar-se a la comèdia.

 2017 No estem bé (Maria Juan i Eugeni Alemany)
 2017 Monòleg (Maria Juan)
 2013-2017 Las Noches de El Club de  la Come 
 dia. (Promotora 600’ns)
 2016 Emprenyada (Maria Juan)
 2016 Mare meua! (Maria Juan)
 2015 Treinta y… ¿cuántos? (Maria Juan)
 2014 Un entre tants. Estellés a les 
 escoles (Maria Juan i Elies barberà)
 2013 Indignada Pérez Cabaret Show    
 (Maria Juan i Martelache)
 2013 Mariua… el musical (Maria Juan)
 Una habitación propia (Adaptació 
 Encarna Fernández text Virginia Wolf)
 El amor jode… pero no mata (Maria Juan)
 Zaping (JuJa)
	 Noches	Locas	de	Cabaret,	mentiras	y		 	
 pecados (Martelache)
 Sense penes ni glories (Maria Juan)
 13. (Albena Teatre)

 2017 Reportera en el programa No es un sábado  
 cualquiera (La 1 de TVE) 
 2016	Gala	de	fin	de	año	¡Feliz	2016!			 	
 (La 1 de TVE)
 2015 Colaboradora en el programa En   
 el aire con Andreu Buenafuente
 (La Sexta)
 2015 Monólogo en Sopa de Gansos    
 Instant (Factoría de Ficción)
 2014	Gala	de	fin	de	año	¡Feliz	2015!			 	
 (La 1 de TVE)
 2012 Archibald in Valencia (Serie.    
	 Nakamura	films)
 2011 Convergentes (Ochovideos)
 2011 Crematorio (Canal+)
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