
Àngels Gonyalons, actriu
barcelonina «que, a més, canta
i balla», va debutar al teatre
amb 17 anys interpretant obres
de Molière i de Racine. Durant
la seva carrera ha tocat tots els
gèneres teatrals. 



Amb 19 anys va
entrar a la Cia. Paco
Morán, en la qual va
coincidir amb la
gran actriu Irene
Gutiérrez Caba a
l’obra Hotel Plaza, suite 719, de Neil Simon, i va 
protagonitzar Media naranja y medio limón, per la
qual va obtenir el premi Joanot de teatre a la 
millor protagonista de l’any juntament amb Josep 
M. Flotats.



Des  d’aleshores  ha  intervingut  en  nombrosos
espectacles,  dels  quals  destaquem  La  botiga  dels
horrors (1987);  Mar  i  cel (1988),  amb  què  va
aconseguir el premi a la millor interpretació protagonista
de l’Associació d’Actors  i  Directors  de Catalunya pel
paper  de  Blanca  https://www.youtube.com/watch?
v=VX3w0Jd_gJ4;
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Estan tocant  la  nostra  cançó (1990),  amb el  qual  va
guanyar  el  premi  Margarida  Xirgu  a  la  millor
interpretació  femenina  de  l’any;  Memory (1991),  que
durant tres anys va interpretar per Catalunya i també a
Madrid,  on  va  ser  nominada  al  Fotogramas  de  plata;
Tots dos  (1993), on cantava al costat de Carles Sabater
peces de Stephen Sondheim;



Germans de sang (1994);  Chicago (1997), amb què va
tornar a estar nominada al Fotogramas de plata; Cuando
Harry encontró a Sally (2002); Acosta’t (2003); Paradís
(2005);  Ex (2008);  Germana  Pau (2009);  Persèfone
(2011), i Sister Act (2014), amb el qual va ser nominada
com a  millor  actriu  als  Premios  Teatro  Musical  i  als
premis Broadway World.



L'últim  muntatge  en  què  ha  intervingut,  Els
jocs florals de Canprosa, de Santiago Rusiñol, es
va representar al Teatre Nacional de Catalunya del
4  d'octubre  al  11  de  novembre  d'enguany
https://www.youtube.com/watch?
v=TUf1BtUt4cE.
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Ha  treballat  també  en  cinema  i  televisió  i
Actualment  dirigeix  la  companyia  SP3,  el  grup
musical del Club Super3.

El 1994 va obrir l’escola Memory, la primera
de  l’Estat  de  formació  integral  de  l’actor  (amb
formació en teatre musical). 


