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Un espectacle de LES ANTONIETES amb música en directe. 
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-ON SOM- 

 

Per Les Antonietes, KISS ME LOVE, significa finalitzar un projecte que vam iniciar l’any 

2018 amb una satisfactòria lectura feta a la Sala Beckett.   

És a dir apostar per autors  contemporanis i catalans per parlar de temes que ens 

interpel·len avui dia i a més amb mantenir el compromís de traslladar el nostre teatre més enllà 

de terres catalanes.  

 

 

 -ENS HUMANITZEM-  

 

KISS ME LOVE és un text que parla de dependència social, marginació i  de la necessitat 

d’utilitzar l’art com a eina catàrtica. Per aquesta raó KISS ME LOVE utilitza la música com un 

vehicle més de la dramatúrgia per ajudar als personatges a connectar entre ells i que 

aconsegueixin així assolir la catarsi necessària tant per a ells, com pel públic. Des del nostre 

primer muntatge sempre ens hem caracteritzat per parlar sense embuts del neguit que sentim 

davant d’un sistema social cada vegada més deshumanitzat. Creiem que el teatre serveix 

justament per això. Per humanitzar-nos.  

Com diu Txèkhov a Vània (en un dels nostres muntatges més apreciats) “cal confiar en 

les persones, si no la vida és impossible.” 

 

 

-SINOPSI- 

 

Marc, és el protagonista de KISS ME LOVE, té uns quaranta anys, treballa en una pizzeria 

per poder pagar el lloguer, toca la guitarra al metro per arrodonir el sou i a més s’ha d’ocupar 

del seu germà Lenon que per culpa d’un accident va acabar perdent la memòria. Aquesta 

situació l’aboca a una vida sense sentit. Viu absolutament esgotat i flirtejant amb un agreujant 

estat de depressió. Ja no creu en ell, ni en la seva música i ni tan sols acaba d’entendre perquè 

ha de fer-se càrrec de la dependència del seu germà. Per acabar-ho d’adobar la seva parella el 

va abandonar i  va marxar enduent-se la seva filla de dos anys a viure a Toronto. La música, doncs 

és l’única cosa que el manté en vida. Però tocar al carrer tot i ser la seva salvació, també és la 

seva frustració artística. Al mateix temps les inesperades sortides de to del seu germà, fruit del 

seu estat de salut, un germà que passa els dies mirant el televisor i bevent cervesa, acabaran 

empenyent al nostre protagonista una situació personal  en la qual haurà de prendre decisions 

importants. 

Finalment , en Marc, gràcies al seu amor per la música aconseguirà resoldre tot els seus 

conflictes i guarir les ferides del seu passat. 
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-EL MUNTATGE- 

 

Des d’un punt de vista artístic, el nostre muntatge, com ja va ser en el seu moment la 

lectura a la Beckett, es passeja entre el teatre i el concert. Alterna les dues arts de manera que 

el públic veu dos espectacles al mateix temps. Per això a part dels quatre actors, l’espectacle 

compta amb una banda de músics o un altre músic (dependrà del pressupost final de projecte) 

a l’escenari que interpreta, junt amb l’actor protagonista tots les cançons que aquest composa. 

I per aconseguir aquest efecte qui millor que en Ferran González. Músic i actor i autor 

de musicals com MIERDA DE ARTISTA o PEGADOS que a ser finalista dels premis Max en la seva 

XIV edició. En aquest cas ha composat els temes musicals i s’encarregarà de la direcció musical 

de la banda. 

L’estructura del muntatge és senzilla. Mentre el públic entra al teatre la banda ja està 

tocant. Bateria, baix, guitarra i teclats reben als espectadors. Volem fer una festa teatral en tots 

els sentits. Després quan ja es fa fosc comença l’obra de teatre des d’un punt de vista més 

tradicional. El cas , però es que el nostre protagonista és músic de carrer i entre escenes, hi ha 

moments on ell suposadament toca al metro. En aquests moments és on la banda torna a 

aparèixer. D’aquesta manera quan ell interpreta les seves cançons, el públic podrà gaudir de la 

sensació d’estar en un concert, que al cap i a la fi és el món que en Marc, el protagonista de KISS 

ME LOVE s’imagina. Quan acaba la cançó l’espectacle torna a la convenció teatral. 

D’altra banda, amb l’aportació audiovisual a càrrec de Mar Orfila, pretén dotar 

l’espectacle de l’univers urbà que necessita el text. Kiss me Love passa en un barri qualsevol 

d’una ciutat qualsevol. És un text amb aroma de carrer, de metro, d’asfalt, però també de mar i 

de platja. Els audiovisuals ens ajudaran a crear aquest imaginari. L’espectacle basa la seva força 

en la música Rock. Per això comptem amb la Mar Orfila dins l’equip. Ella, a més d’audiovisuals 

té un grup de música i crea els seus propis videoclips. La fusió de tots dos gèneres ens permetrà 

arrodonir l’espectacle 

 

 -DIRECCIÓ- 

 

Com a director el que més m’interessa de la feina que fem amb Les Antonietes és la 

possibilitat de fer comprendre al públic que el teatre és un art necessari. Crec que a més 

d’entretenir, ha de servir perquè la societat expressi els seus conflictes i les seves pors i ajudar-

nos a avançar tots junts cap a una vida més equilibrada. KISS ME LOVE m’ofereix la mateixa 

possibilitat afegint-hi la música. Ja no és només recordar que el teatre és necessari sinó recordar 

a l’espectador que l’ART és necessari. Perquè la cultura justament serveix per això. Per posar-

nos a la pell dels altres de manera que puguem entendre’ns tots. La cultura genera empatia. I 

l’empatia és el que ens pot salvar com a societat. Qualsevol persona pot identificar-se amb els 

personatges de KISS ME LOVE. Qui no se sent a vegades atrapat en una realitat professional, 

social, o emocional i no sap com sortir-se’n. 
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 I la música, potser és l’eina de comunicació més directa que hi ha. Connecta amb els 

racons més amagats de nosaltres mateixos. Després d’aquests darrers anys de mancances 

emocionals compartides per culpa de la COVID-19 creiem que un espectacle on s’hi barregi 

música i teatre pot arribar a ser un punt fort pel públic, com ja va ser-ho UN DIA QUALSEVOL. 

 

També dins de la nostra línia de treballar la creació de públic amb debats, col·loquis i 

d’altres activitats que sempre hem dut a terme, aquest muntatge ens ofereix la possibilitat de 

donar veu l’Associació de músics de carrer amb qui el nostre company i integrant de Les 

Antonietes Eduard Arderiu hi col·labora habitualment. 

 

 

 

-L’EQUIP ARTÍSTIC- 

 

 

 

ORIOL TARRASON. DIRECTOR  

Actor, director, dramaturg i membre de Les Antonietes. Llicenciat en Art dramàtic per l’Institut 

del Teatre de Barcelona.  

En el món de la direcció teatral, funda la companyia Cecilia Bonn amb qui du a terme els 

espectacles: El punxó siamès i Sota l’escorça com a autor i director. I posteriorment assumeix el 

rol de director artístic de Les Antonietes, dirigint des de llavors els següents espectacles: El mal 

de la Joventut de Ferdinand Bruckner; Molt soroll per res de W. Shakespeare; Stockmann de 

Henrik Ibsen; Vània d’Anton Txèkhov; Somni Americà d’Oriol Tarrason; Un tramvia anomenat 

desig de Tennessee Williams; Mambo d’Oriol Tarrason i Othello, de W. Shakespeare. També ha 

dirigit per focus l’espectacle Mares que s’ha pogut veure al Teatre Condal.  

Com a actor treballa regularment en diversos espectacles de la cartellera de Barcelona: J.R.S. de 

O. Egea sota la direcció de Manel Dueso i estrenada al Teatre Romea. Romeu i Julieta de W. 

Shakespeare dirigit per Josep Maria Mestres i estrenada al Teatre Lliure. La Chatte sur le toit 

brûlant de T. Williams al Théâtre de la Main d’Or. Ran del Camí d’A. Txèkhov dirigida de Joan 

Castells al Teatre Nacional de Catalunya. L’Estiueig de C. Goldoni dirigida per Sergi Belbel al 

Teatre Nacional de Catalunya. Pluja Seca de J. Cabré dirigida per Joan Castells, al Teatre Nacional 

de Catalunya. A la jungla de la ciutat de B. Brecht dirigida per Ricard Salvat i estrenada al Mercat 

de les Flors  

També treballa com a actor per a la televisió on protagonitza vàries sèries com la reconeguda 

Los misterios de Laura (TVE), Seis hermanas (TVE) o  Tornarem (TVC), guanyadora del Premi 

Gaudí a la millor Tv-movie.  
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JORGE CABRERA- MARC 

 

Músic i actor nascut a l’Hospitalet del Llobregat. Com a músic ha estat guitarrista i compositor 
de Ktulu del 1988 al 2002. Des de llavors, enfoca la seva carrera cap a la interpretació. 

 

Com a actor ha estat en obres de teatre com “Ni con tres vidas que  tuviera” (candidat a 
millor actor protagonista als premis Max) “Que vaya bonito" (nominat a millor espectacle 

revelació dels Premis Max, i Premi Moritz de Fira de Tàrrega), "Paquito...Lágrimas, mocos y 
sangre" (nominat a millor actor revelació als Premis de la Unió d’ Actors i Actrius) i "La 
partida" (Premi del Jurat i Premi Especial del Públic en la Mostra de Teatre de Barcelona).Ha 

participat en llargmetratges com “Lucas” d’ Alex Montoya Meliá (Premi Berlanga al Millor 

Actor de Repartiment), "Gente en sitios" de Juan Cavestany o “ Las consecuencias” de 
Claudia Pinto. Ha rebut molts premis com a Millor Actor pels curtmetratges “Vampiro”, 

“Pozo” “Playback".També ha format part del repartiment de les principals series de televisió 
dels últims deu anys entre les quals destaquen: "Cuéntame cómo pasó", “Conquistadores 

Adventum”, “Estoy vivo”, “Los favoritos de Midas”, "La Catedral del Mar", "El Ministerio 

del Tiempo" o "Amar es para siempre". 

En aquests últims anys ha produït i protagonitzat el documental sobre Ktulu “Regreso al 

sótano” dirigit per Nico Aguerre. 

 

IGNASI GUASCH-LENON 

 

Llicenciat en art dramàtic, en l’apartat d’interpretació, a l’ESAD de l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona.  

Ha treballat amb directors i companyies com Frederic Roda (Cordèlia), Loredana Volpe 
(L’habitació tancada), Joan Maria Segura (No cal anar a l’Havana), La Trama Produccions 
(Vernissatge), La Santísima Trinidad (Tiranas Banderas II), Sadurní Vergés (Com si et tingués al 
costat, Olga Sola, Rosa Mutabilis), La Ruta 40 (El llarg dinar de Nadal), Pepa Fluvià 
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(Magnetismes), Àlex Tejedor (Algú que miri per mi), Pep Tosar (El mestre i Margarita) o Martí 
Torras (El coronel ocell, L’esvoranc).  

També ha presentat Ritmes circadiaris del cèlebre mediocre Fèlix Dufoy a la Sala Beckett; El llac 
de la memòria al Maldà, i ha sigut ajudant de direcció de Rafel Duran (Les darreres paraules), 
d’Albert Prat (La col·lecció), de Martí Torras (Prime Time), i assessor en dicció a El combat del 
segle, de Denise Duncan.  

En cinema i televisió ha rodat amb Pedro B. Abreu (Blue Rai), Belén Funes (La hija de un ladrón i 
La inútil), Esteve Rovira (La Riera), Sergi Castelar (Ciencia forense: el asesino del cículo), Pau 
Freixas, Pati Font i Marta Pahissa (Polseres vermelles), Empar Moliner (Herois quotidians); a 
banda de fer doblatges habitualment per als programes 30 minuts, 60 minuts, Sense ficció, 
Postdates i d’altres produccions de TV3 i Catalunya Ràdio. 

Va fundar el grup de rock per a tots els públics ToquiQuiToqui, i és el director i creador del 

programa de suport a la creació per a professionals de les arts escèniques Factoria SI. 

 

 

PEP FERRER– ATAULFO 

 

Començà amb La Cantant Calva de Ionesco al 1977 a Terrassa. Estudis d'interpretació a l'Institut 
del Teatre de Barcelona (1981-83). 
Treballs en teatre amb directors com Mario Gas, Paco Mir, John Strasberg, Imma Colomer, Konrad 
Zschiedrich, Calixto Bieito, Lluís Homar, Fabià Puigcever, Pere Planella, Pep Pla. 
En produccions al Teatre Lliure, Focus, Teatre Nacional de Catalunya, Vania, Bitò Produccions, 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Grec Festival de Barcelona, Centre d'arts 
Escèniques de Terrassa. 
En peces de Shakespeare, Txèkhov, Brech, Ibsen,  Arthur Miller,  Harold Pinter, Albert Camus, 
Edward Albee, Àngel Guimerà. 
Calígula d'Albert Camus i Un Fràgil Equilibri d'Edward Albee dirigides per Mario Gas, After Play 
de Brian Friel, Penso en Yu de Carole Fréchette dirigides per Imma Colomer, La Banqueta de  
Gérald Sibleyras dirigit per Paco Mir i Ofici de Tenebres a la Sala Beckett dirigida per Joan 
Anguera, són els seus últims treballs en teatre. 
A televisió personatges protagonistes a TV3 en Secrets de família, La memòria dels Cargols, 
Temps de Silenci, El cor de la ciutat, Quico el progre i a TVE a Amar en tiempos revueltos (4º 
temporada), Cuéntame como paso (temporades de la 10 a la 17).  Ha a participat en Nit i Dia, 
Merlí a TV3. També col·laboracions en diferents sèries capitulars a Tele 5 com Se quién eres, 
Antena 3 i H a Netflix. 
En cinema col·laboracions en Blanca Nieves, Mejor Imposible, Lo mejor que le puede pasar a un 
cruasan, Un Plaer indescriptible, Cerca de tu casa. 
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ANNABEL CASTAN - MARINA  

 

Actriu i membre de Les Antonietes. Diplomada en Art Dramàtic pel Col·legi del Teatre de 

Barcelona.  

Al 2007 crea la companyia Les Antonietes i participa com a actriu i productora en tots els 

muntatges: Magnòlies negres sota la direcció d’Oriol Tarrasón. L’aigua a partir de l’obra de Jesús 

Moncada dirigida per Xicu Masó i estrenada al Teatre Alegria de Terrassa, participa al Festival 

de Temporada Alta i fa temporada a la Sala Muntaner de Barcelona. El Mal de la Joventut, Molt 

soroll per res, Stockmann dirigits per Oriol Tarrasón i estrenats a la Sala Muntaner. Vània, 

estrenat a l’Espai Lliure del Teatre Lliure de Montjuïc i dirigit per Oriol Tarrasón. Somni Americà, 

dirigit per Oriol Tarrasón, producció del Teatre Lliure. Un tramvia anomenat desig, dirigit per 

Oriol Tarrasón, estrenat al Festival Temporada Alta. Othello, dirigit per Oriol Tarrasón, estrenat 

a La Seca espai Brossa. 

Combina el treball amb la companyia amb altres muntatges teatrals com: Doble contra senzill 

de Maria Barbal dirigida per Miquel Górriz. Mequinensa de Jesús Moncada sota la direcció de 

Xicu Masó i estrenat al Teatre Nacional de Catalunya. Pedra de Tartera de Maria Barbal dirigida 

per Lourdes Barba al Teatre Nacional de Catalunya.  

Formació de dansa clàssica i contemporània a l’escola Àrea de Barcelona. Forma part de la Cia 

Jordi Cortés – Alta Realitat amb la que participa en els espectacles de dansa: Fósil, estrenat al 

CDN de Madrid i Fuck-in-progress estrenat al festival Grec. 

 

FERRAN GONZÀLEZ.COMPOSICIÓ MUSICAL 

Comença en el món del doblatge el 1997 amb HERCULES de Walt Disney doblant les cançons 
del protagonista. Títol al que seguiren altres com EL REY LEON 2 o JOSEPH REY DE LOS 
SUEÑOS. 
Del 2004 fins el 2009 forma part de la primera producció de FAMA, el musical interpretant el 
personatge de Nick Piazza. 
Com a actor, autor i compositor destaca l’espectacle PEGADOS, UN MUSICAL DIFERENTE 
(Guanyador de tres Premis Butaca i dos Premis Max de les Arts Escèniques. Des de l’estrena 
a España el 2010 fins a l’actualitat, s’han estrenat produccions internacionals de l’espectacle 
a MÉXIC, ARGENTINA, ALEMANIA, BRASIL, COLOMBIA, PANAMÁ, PUERTO RICO i ITALIA. 
Al 2014 estrena, com a protagonista i coautor, el musical MIERDA DE ARTISTA. Guanyador 
de 4 premis Broadwayworld i finalista als Premis Max de las Artes Escèniques en les 
categories de Millor Musical i Millor Composició musical.Com a autor estrena les comèdies 
PIJAMAS i FISTERRA, aquesta última dirigida per Víctor Conde i protagonitzada per Eva 
Hache, Blanca Portillo i Ángeles Martín. 
Al 2016 rep el premi PTM 2016 al Millor Actor de Repartiment  i es reconegut amb el premi 
CREA per la seva aportació al teatre musical a España. 
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Els últims treballs com a compositor i director musical o vocal han estat per a espectacles 
com: “THE HOLE 2 i ZERO” ,  la sèrie de NETFLIX  " P A Q UIT A SALAS" de Javier Calvo 
i Javier Ambrossi o els últims projectes de Sergio Peris-Mencheta, “Lehman Trilogy” i  
“Castelvines y Monteses”. 

Actualment es l’arreglista vocal de l’espectacle de Barco Pirata “Ladies Football Club” i director 
vocal de “Fama, el musical”. 

 

SERGI CORBERA. ESCENOGRAFIA  

Llicenciat en Enginyeria Geològica per la UPC-UB i Postgraduat en Disseny Escenogràfic per 
l’ELISAVA. Treballa com escenògraf i figurinista en projectes teatrals i director d’art en formats 
registrats. Entre els seus treballs més recents s’inclou l'escenografia de l'òpera "Andrómeda 
Encadenada" d'Agustí Charles (Petit Palau), "El viatge de l'heroi" d'Inda Pereda (Teatre Cal 
Bolet), "Carnicera" de Javier Daulte (La Gleva) i "Divina Cleopatra" de Marc Rosich (Poliorama), 
el disseny de vestuari per a l'espectacle "Història d'un senglar" de Gabriel Calderón (Temporada 
Alta 2020 i Grec 2021), el disseny d'espai i vestuari per a l'espectacle "Smiley, després de l'amor" 
d'en Guillem Clua (Aquitània Teatre), l'escenografia pels XII Premis Gaudí (Auditori del Fòrum - 
CCIB) i "La Bruixa de la Tramuntana" de Marc Rosich (Teatre Lliure). Destacar també les 
ajudanties d'espai per als espectacles "Síndrome de gel" de Clàudia Cedó (Teatre Lliure) i "El 
diablo Cojuelo" de Juan Mayorga (Centro dramático nacional), "53 Diumenges" de Cesc Gay 
(Teatre Romea), "La Rambla de les Floristes" de Josep Maria de Segarra (TNC), "Jerusalem" de 
Jezz Butterworth (Grec 2019 - Teatre Romea) i “Els Jocs Florals de Canprosa” de Santiago Rusiñol 
(TNC) - premi Butaca 2019 per a millor escenografia. 
 
Des del 2014 ha treballat amb els escenògrafs Sebastià Brosa, Laura Clos "Closca", Alejandro 
Andújar i Clara Notari, entre d'altres. 
 
Actualment compagina els seus projectes amb la docència com a professor d'escenografia del 
postgrau de Direcció d'Art a l'ESCAC. 
 

GANECHA GIL GRACIA. IL·LUMINACIÓ 

 Il·luminadora escènica, nascuda al 1981. Vint anys d’experiència treballant en Il·luminació d’arts 

escèniques, com a il·luminadora, tècnica d’il·luminació i directora tècnica. Formada a l’IEFC 

(Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya) i al TTE (Taller de tecnologia de l’espectacle). Ha 

treballat en espectacles de Gelazzo, Sol Picò, Ivan Benet, Guillem Albà, Petit Liceu, Àlex Rigola, 

Carme Portaccelli, Joan Ollè, Julio Manrique, Silvia Munt, Blanca Portillo, Àngel Llàcer, David 

Espinosa, Carles Santos, Gabriel Calderón, entre d’altres. També ha treballat amb productores i 

teatres com Bitò Produccions, Temporada Alta, GrandSlam, Teatre Nu, Balañá, Sala Beckett, 

Focus, Nostromo Live, Teatre Nacional de Catalunya i Teatre Lliure. Les darreres il·luminacions 

que ha realitzat son : “Història d’un Senglar” de Gabriel Calderón/ Bitò produccions, “La dona 

del tercer segona" Ivan Benet/Teatre Nu, “L’oncle Vània" dirigit per Oskaras Korsunovas/ Bitò 

Produccions, “Univers” Engruna Teatre/ Estruch de Sabadell, “Restos del fulgor nocturno" Josep 

Maria Miró/ Teatro Clásico, “Qui no s’atreveix a tremolar” Aura Foguet/ Maldà, “Al final, les 

visions” Llàtzer Garcia/ Sala Beckett i “Quant temps em queda?” de Marta Buchaca/ La Pocket 

estrenat al teatre Goya. Actualment treballant en el disseny d’il·luminació de “La vida es sueño” 

dirigit per Declan Donnellan amb la productora La Zona de Madrid. 
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MAR ORFILA. AUDIOVISUALS 

Mar Orfila és cantant, compositora, realitzadora i editora de vídeo. Dona polifacètica, alterna la 
seva faceta de realitzadora amb la de cantant. Va estudiar cine a l’ESCAC i des de llavors s’ha 
desenvolupat en l’àmbit audiovisual.   
Ha treballat molt en teatre, ja sigui fent projeccions, continguts per xarxes socials, spots, tràilers 
o making ofs. Ha treballat en espectacles de David Selvas, Julio Manrique, Josep Maria Mestres, 
Pau Miró, Sílvia Munt, Dagoll Dagom, T de Teatre, La Brutal, Focus…  
També ha fet actes institucionals, com el de la Diada, el Tri centenari de 1714 a la Seu de Lleida 
o els 5 últims actes dels Premis Enderrock. Ha realitzat i editat el programa Clipping per TV3.  
El 2015 guanya el Premi de la Crítica a Millor projecció de vídeo per a “El curiós incident del gos 
a mitjanit” dirigida per Julio Manrique.  
També ha fet espais sonors per obres de teatre, de Sergi Pompermayer o Daniela Feixas, entre 
altres.  
Ha dirigit varis videoclips, alguns premiats com “Porque te vas” de Presidente, “Sin Dolor” de 
Mürfila, també clips per artistes internacionals com Lydia Lunch, i bandes com Möno, Los 
Rebeldes, Ultraplayback, Ultraido, Víctor Arbelo…  
Amb la seva companyia de teatre Les Llibertàries, han creat varis espectacles, el primer, Llibert, 
va estar nominat als Max i va guanyar dos Premis Butaca. A Llibert toca la guitarra i canta i fa 
també d’actriu.  
Com a cantant ha editat 5 discos com a Mürfila i actualment lidera la banda Trezor, un projecte 
més electrònic 
 

JOAN GASTÓ. FOTOGRAFIA I VIDEO 

Graduat Superior a l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) en l’especialitat de 

direcció de fotografia. Amplia coneixements a l’Escola Nacional de Cinema i Teatre de Polònia 

(PWSFTvIT) durant una estància de dos anys en la mateixa especialitat. 

Ha treballat en l’àmbit del cinema i vídeo per a diferents productores i associacions com Barberà 

Films, Ikiru films, ONCE o la Fundació Elser. 

Responsable de la imatge en videoclips de Warner Music Spain (Arianna Puello), Sello Crudo 

(Nomah), i vídeos comercials per Oriol Balaguer entre d’altres, així com curtmetratges i peces 

audiovisuals. 

Desenvolupa paral·lelament projectes de fotografia comercial i de retrat. Col·labora amb Les 

Antonietes des de 2014 en la gravació de les obres i del material de promoció audiovisual. 

 

 

ASSAD KASSAB. DISSENY GRÀFIC 

Llicenciat a la Universitat de Belles Arts de Cuenca. 

Col·labora amb Les Antonietes des del 2009 dissenyant les escenografies i els cartells dels 

espectacles. 

Compagina les arts plàstiques amb el disseny gràfic, l’escenografia i la fotografia, disciplines 

sempre vinculades al teatre. Ha realitzat nombroses exposicions i les seves obres formen part 

de fons com el de la Fundació Antonio Pérez, de Cuenca. 
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Ha treballat durant nou anys per l’ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic) de València i és 

responsable de la seva imatge corporativa. També ha col·laborat amb altres escoles com la EMT 

(Escuela Municipal de Teatre de Silla) i amb companyies com La Dependent, La Pavana, 

Dramaturgia 2000, Copia Izquierda, Ornitorincs i Bambalina, entre d’altres, fent el disseny i 

construcció de les escenografies i la imatge gràfica dels espectacles. 

Ha realitzat la campanya VEO (València Escena Oberta) l’any 2008, i ha rebut dos Premis Abril 

2008 per millor cartell i millor escenografia, i és el responsable del disseny de l’estatueta dels 

Premis AAPV 2010. 

 

RAÜL PERALES HARO. PRODUCTOR 

Barcelona, 1976. Graduat en Interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona. Llicenciatura en 

Dret per la Universitat de Barcelona. Beca Erasmus a la Ludwig Maximilians Universität de Munic. 

Postgrau de Realització Audiovisual a la Universitat Ramon Llull (Barcelona.) 

Productor executiu freelance, amb visió creativa i estratègica, amb més de 30 produccions des 

del 2003, entre espectacles en viu i projectes de cinema i audiovisual. 

Col·labora amb Les Antonietes des de maig del 2017.  

Treballa per a directors i coreògrafs com Isabel Coixet, Eduard Cortés, Ferran Audí, Ester Nadal, 

Alberto Velasco, Germana Civera, Lluís Soler, Raimon Molins, Damián Muñoz, Marta Domingo o 

Jordi Cortés, entre d’altres; i amb entitats com TVC, Teatre Lliure, TNC, CDN, Mercat de les Flors, 

Festival GREC, Temporada Alta o Festival de Otoño, entre d’altres. 

Gestor cultural i manager de les entitats Alta Realitat (2003-2015) i Associació Kiakahart (2012-

2015.) Actualment col·labora amb diferents artistes i companyies de dansa i teatre com a 

productor i manager, com per exemple els coreògrafs Sebastian Garcia Ferro o la Cia La Danesa.  

Professor a diferents entitats com ESAD, Eòlia i Barcelona Activa. Soci del centre de creació La 

Caldera Les Corts.  
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lesantonietes@hotmail.com 

 

 

 

Producció executiva 

Raül Perales 

Raul.perales.haro@gmail.com 

T. 636 75 64 91 
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