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BIOGRAFIA 
Piròmana d’Argos és el nom rere el que es troba Núria Iglesias Rodríguez, artista multidisciplinària, nascuda 
l’any 86. Se submergeix en les arts escèniques a partir del 2009 fruit del seu interès en la recerca del propi 
llenguatge creatiu. El cos i el moviment són eines essencials en el seu treball. Les seves peces 
aprofundeixen cada vegada més en la investigació del cos com a canal, on fragilitat i força humanes, essent 
una sola cosa, poden arribar a trascendir l ’espai íntim i comunicar allò que és universal. El seu mètode de 
treball és intuïtiu, sensorial, visceral i confiat. Adquireix de forma autodidacta experiència en les arts 
plàstiques, les audivisuals, la fotografia i l ’escriptura, transformant-les per fer d’elles el mitjà que millor 
expressi el seu llenguatge. 
 
FORMACIÓ 
- 2010 / Centre d’Estudis Teatrals de Girona. 
- 2012 / Estudis de Teatre (Pedagogia Lecoq). 
- 2013 / Mètode Keep Moving (Mercè Boronat). 
Realitzo intensius i pràctiques regulars amb Paola Rizza i 
Christophe Marchand (École Internationale de Théâtre Jacques 
Lecoq), Matej Matejka (Actor i director del Teatre ZAR i 
col·laborador al The Grotowski Institute), Lluís Elías (Els 
Joglars), Alberto Velasco, Los Corderos, Roser López Espinosa, 
Big Bouncers, Helena Pellissé, Mehdi Fajadour, Pau Aran, Vera 
Mantero, Hisako Horikawa, Grzegorz Ziółkowski, Michael 
Schumacher, Kristie Simsom, Thomas Hauert, Julyen Hamilton, 
Dominik Borucki, Urs Stauffer, Axis Syllabus, Constanza Brnic i 
Mal Pelo, entre d’altres. 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
PECES INDIVIDUALS I COL·LECTIVES 
- 2012 / ‘We Can’t be Heroes?’ (Dir. Mercè Boronat - BCN). 
- 2013 / ‘Birds’ - Allan Kaprow (Fundació Tàpies - BCN). 
- 2014 / ‘Preludi’ (Festival Ex’Abrupto - Moià). 
- 2015 / ‘L’espai és a dalt’ (Pl. Catedral -Vic //TPK - Hospitalet). 
- 2015 / ‘Zoom Out’ (Konvent.0 - Cal Rosal). 
- 2016/ ‘Uncions’ - Fina Miralles (Museu Mediterrània - Torroella) 
- 2016 / ‘Pulsió’ (Espai Brossa - BCN). 
- 2016 / ‘Im-maculada Concepció’ (La Bonne - BCN). 
- 2016 / ‘Asfalto’ (Mercat de les Flors - BCN). 
RESIDÈNCIES I BEQUES 
- 2013 (NY) / Residència creativa a Nova York actuant a Grand 
Central, Central Park, PS1 (MoMa), al Mikhail Baryshnikov 
Arts Center (BAC) i al Center for Performance Research (CPR) 
sota la direcció de Mercè Boronat; 
- 2015 (SINGAPUR) / Beca internacional en art comunitari 
otorgada per Nau Côclea. Participo en el projecte ’This is 
home’ sobre habitatge, identitat i memòria, a través de la 
performance i la videodansa; 


