
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tarde  o  temprano  se  tenían  que  encontrar.    

David  Moreno  y  Cristina  Calleja  unen  su  sensibilidad  en  un  espectáculo  mágico  y  delicado,  y  
evidentemente  en  su  hábitat  natural,  por  los  aires....    

Un   piano   de   cola   colgado   a   8   metros   de   altura   será   la   puerta   a   su   mundo   singular,   donde  
descubrirán  una  historia  de  amor  emocionante.    

Paremos  el  mundo  por  un  instante  y  dejémonos  llevar  por  la  fuerza  del  amor.    

Poesía  en  estado  puro,  destreza,  humor,   la  música  como   lenguaje  vehicular,  danza,  acrobacia,  
proyecciones  y  luz  nos  transportarán  a  un  Universo  Único  y  apasionante.    

¡ENCANTÍZATE! Ven  y  FLOTA  con  nosotros.    
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



SINOPSIS	  
	  
Dos  personajes,  cada  uno  de  ellos  vive  en  su  propio  mundo  personal  e  íntimo,  creando  magia  e  ilusión  en  cada  
uno  de   sus  movimientos   y  acciones.  Dos  mundos  que   sin   saberlo   se  alimentan  el   uno  del   otro,   crecen   y   se  
transforman  por  una  fuerza  que  va  más  allá  de  cada  uno  de  ellos,  sin  saber  de  dónde  viene  ni  a  donde  va…  
¿cómo  cada  uno  de  nosotros  influimos  y  transformamos  las  vidas  de  los  otros  sin  saberlo?  El  caos  dará  lugar  al  
encuentro,  un  encuentro  entre  nuestros  personajes  que  hará  que  sus  mundos  interiores  crezcan,  una  oda  al  amor,  
a  lo  bello  de  la  vida,  al  encuentro  entre  personas  donde  la  música  será  el  hilo  conductor  que  transforme  un  mundo  
irreal,  soñado,  en  un  mundo  donde   todo  es  posible  y   los  sueños  se  hacen  realidad.  ¿Me  acompañas  a  crear  
nuestro  universo?  Un  universo  barco,  un  universo  luna,  un  universo  piano…  ¡Paremos  el  mundo  por  un  momento!  
Transformemos  el  espacio  urbano  en  un  lugar  para  soñar,  en  un  Universo  único  donde  la  música,  la  danza  y  el  
circo  iluminen  los  ojos  de  quien  nos  mira.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

FICHA  ARTÍSTICA  Y  TÉCNICA 

  
  
  
Actor  y  músico   
DAVID  MORENO   
Actriz  y  acróbata   
CRISTINA  CALLEJA   
Autoría   
DAVID  MORENO  Y  CRISTINA  CALLEJA    
Dirección  y  guión  DAVID  MORENO  Y  CRISTINA  CALLEJA    
Música   
DAVID  MORENO  SASTRE   
Coreografía  y  textos   
CRISTINA  CALLEJA   
Video  Escena   
RODRIGO  TAMARIZ  –  MUSIC  &  MAPPING   
Producción   
DAVID  MORENO  &  CIA.   
  
  
  

  
  
  
Escenografía  y  vestuario   
DAVID  MORENO  &  CIA  / OLGA  MANSILLA 	 
Diseño  de  imagen  y  fotografía  GERARDO  SANZ  
FOTÓGRAFOS    
Diseño  de  Luces   
LLUÍS  MARTÍ   
Diseño  de  Sonido   
JORDI  LLEYDA   
Técnico  de  video   
JORDI  LLEYDA   
Técnico  de  montaje  y  regiduría   
POL  MASSÓ   
Efectos  especiales   
ACCIALT  Y  DAVID  MORENO  &  CIA.   
Construcción  escenografía   
IMPOSSIBLE  ESTRUCTURAS  ESCENOGRÁFICAS  /   
BROWN  TAILOR  BCN  /  DAVID  MORENO  &  CIA.   

 
 
 
 
 
 TEL:  699185189   
  INFO@DAVID-MORENO.COM   



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  



	  



	  



	  



	  



 

 

 

 
Licenciado  en  Jazz  y  Música  Moderna  por  la  Escuela  Superior  de  Música  de  Catalunya  (ESMUC)  

Pianista,  compositor,  artista  ecléctico  que  busca  inspirarse,  más  allá  de  la  música,  en  el  teatro,  la  danza,  el  cine,  las  artes  plásticas,  
creando  un  lenguaje  singular  y  reconocible.  

Desde   los   años   90,   David   Moreno   ha   compartido   proyectos   artísticos   y   escenario   con   artístas   de   reconocida   trayectoria   en  
espectáculos  como:  

“MADAME  ET  MONSIEUR”  (cia.  Leandre-Claire)  “DESBANDADA”  (cia.  Leandre  and  The  Beat  Band)  –  Premio  Fad  Sebastià  Gasch  
2004  d´arts  parateatrals  “PLAY”  (cia.  Leandre  i  David)  “CRISPETES”  (cia.  Mite-les)    “RODÓ”  (circ  d´hivern  de  Barcelona)  -  Premi  
nacional  de  cultura  2006  “LIMBUS”  (Circ  d´Hivern  de  Barcelona  2009)  “INATTENDANT  L´INATTENDÚ”  (Claire  Ducreux  i  Toni  Mira)  
“ARCO  DE  ARENA”  (Claire  Ducreux)  “NIT  DE  LES  LLETRES  CATALANES”  (Paco  Mir  –  El  Tricicle)  "REFUGIÉE  POÉTIQUE"  (Claire  
Ducreux)  “MONÒLIT”  (Nats  Nus  -  Toni  Mira).  Entre  muchos  otros.  

  

  

  



  

  

  

  

En  el  2008  crea  su  propia  compañia:  David  Moreno  &  Cia.  Y  estrena    su  primer  espectáculo  en  solitario  “FLOTEN  TECLES”,con  
un  gran  reconocimiento  internacional,  actuando  en  21  paises  de  todo  el  mundo.  (Francia,  Inglaterra,  Holanda,  Méjico,  Brasil,  Corea,  
Bélgica,  Finlandia,  Alemania,  Noruega,  Portugal,  Italia,  Eslovenia,  Luxemburgo,  España,  Singapur,  Turquia,  Croacia,  Serbia…...)  

Sus   espectáculos,   frescos   y   sorprendentes,   consiguen   transmitir   emociones   a   través   de   su   música,   sus   imágenes   y   sus  
interpretaciones,  introduciéndonos  en  un  mundo  lleno  de  magia,  ternura  y  poesía.  

Desde  su  creación,  David  Moreno  &  Cia.  están  inmersos  en  un  intenso  y  fructífero  camino  que  les  ha  llevado  a  crear  diferentes  
proyectos,  algunos  de  ellos  hechos  a  medida:  “TRES  HOMBRES  BUENOS”  (Clausura  de  la  Cabalgata  de  Madrid  2012),  “XXX!”  
(espectáculo   conmemorativo   del   30   aniversario   de   los   diables   de  Garcia),   “STREET  M[u]F”,   ”MAGIC  PIANOS”   (Espectáculo  
creado  para  la  Cabalgata  de  Madrid  2015).  En  2014  estrenan  su  proyecto  más  ambicioso  “ESENCIA”  (espectáculo  multidisciplinar  
de  gran  format  que  se  adapta  a  cada  evento,  creando  nuevos  materiales  para  cada  ocasión,  però  con  un  marco  común):  “El  GRECO  
en  ESENCIA”(espectáculo  central  del  Año  Greco  2014,  para  conmemorar  el  4arto  centenario  de  la  muerte  del  pintor).  “ESSENCE  
BAT-YAM”   (Inauguración  del   festival  de   teatro  de  Telaviv/ISRAEL)  “Xàtiva  en  ESSÈNCIA”   (Inauguración  de  Fira  Xàtiva  2015)  
“Las  Palmas  en  ESENCIA”  (Inauguración  del  TEMUDAS  FEST  2017)  “Clásicos  en  ESENCIA”  (Inauguración  del  40  festival  de  
teatro  clásico  de  Amagro).  En  2018  entra  a  formar  parte  de  la  compañía  Cristina  Calleja  (artista  multidiscilplinar  con  una  amplia  y  
reconocida  trayectoria)  y  juntos  crean  el  espectáculo  “FLOTADOS”.  

Actualmente  combina  su  labor    creativa,  creandoMAX  nuevos  espectáculos  propios,  producciones  y  composiciones  a  medida,  con  
la  gira  internacional    de  sus  espectáculos.    

	  

	  

&	  Cia.



2018  Junto  a  Cristina  Calleja,  Crea,  co-dirige  y  produce  el  nuevo  espectáculo  "FLOTADOS".  

2018  Compone  y  produce  la  música  para  el  espectáculo  "GRAND  HOTEL  ITALINO"  de  la  Cia.  La  Tal.  

2018  Compone  y  produce  la  música  para  el  espectáculo  "LA  PRINCESA  EN  TEXANS"  de  la  Cia.  Sgratta.  

2017  Crea,  dirige  y  produce  el  nuevo  espectáculo  "CLÁSICOS  en  ESENCIA",   creado  a  medida  para   inaugurar     el  40  Festival  
Internacional  de  Teatro  Clásico  de  Almagro.  

2017  Crea,  dirige  y  produce  el  nuevo  espectáculo  "Las  PALMAS  en  ESENCIA",  creado  a  medida  y  presentado  en  el  marco  del  
TEMUDAS  FEST  en  Las  Palmas  de  Gran  Canarias.  

2016  Crea,  dirige  y  produce  el  nuevo  espectáculo  "XÀTIVA  en  ESENCIA",  creado  a  medida  para  la  inaguración  de  FIRA  XÀTIVA  
2016.  

2016  Compone  y  produce  la  música  para  el  espectáculo  "DE  QUÈ  FAN  OLOR  ELS  PETS"  de  la  Cia.  Sgratta.  Con  la  colaboración  
de  Lluís  Gavaldà  como  cantante.  

2015  Crea,  dirige  y  produce  el  montaje  /  espectáculo  de  la  carroza    "MAGIC  PIANOS"  creado  a  medida  para  la  Cabalgata  de  Reyes  
Magos  de  Madrid  2015.  

2014  Crea,  dirige  y  produce  el  nuevo  espectáculo  "ESENCIA",  creado  a  medida  para  EL  AÑO  GRECO  2014  en  conmemoración  
del  cuarto  centenario  de  la  muerte  del  pintor.  Estrenado  en  Toledo.  

2014  Comopone  y  produce  la  música  para  el  espectáculo  "REFUGIÉE  POÉTIQUE"  de  Claire  Ducreux  

2014  Compone  y  produce  la  música  para  el  espectáculo  "MONÒLIT"  de  Toni  Mira  

2013  Estrena  STREET  M[u]F,   nuevo  espectáculo  de  David  Moreno  &  Cia.,   dirigido  por  David  Moreno  y  Toni  Mira,   con  Bernat  
Guardia  y  Ivó  Oller.  



2013  Crea,  dirige  y  produce  el  nuevo  espectáculo  a  medida  XXX!,  para  conmemorar  el  XXX  aniversario  de  los  “Diables  de  Garcia”  

2013  Compone  y  produce  la  música  para  el  espectáculo  EL  SOL  I  LA  LLUNA,  de  la  Cia.  Sgratta.  

2012   Compone   y   produce   parte   de   la   música   para   el   espectáculo   EMOCIONS   EN   MOVIMENT   de   Toni   Mira   (Espectáculo  
conmemorativo  del  centenario  del  nacimiento  de  Gaudí),  estrenado  en  la  Pedrera.  

2012  Compone  y  produce  la  música  para  el  espectáculo  SLOW  COST  de  Katraska  Cía.  (Espectáculo  de  circo)  

2011  Compone,  dirige   la  música,  e   interpreta  en  directo   la  música  para  LA  NIT  DE  LES  LLETRES  CATALANES,  espectáculo  
dirigido  por  Paco  Mir  de  El  Tricicle,  para  la  entrega  de  premios  de  la  Nit  de  Santa  Llúcia,  producción  de  ÒMNIUM  CULTURAL  

2011  Compone  la  música  de  ABECEDARI  ANIMAT  de  Jordi  Teixidó  (Audiovisual  para  el  "MON  LLIBRE",  estrenado  en  el  CCCB)  

2011   Crea,   compone,   dirige,   produce   e   interpreta   en   directo   el   espectáculo  TRES  HOMBRES  BUENOS   /   David  Moreno  Cía.  
(Clausura  "Cabalgata  de  Reyes  Madrid")  

2010  Compone  la  música  para  el  espectáculo  EN  ATTENDANT  L´INATTENDU  /  Cía.  Nats  Nus  (Espectáculo  de  danza)  

2009  Compone  la  música  para  el  espectáculo  LIMBUS  /  Circ  d’Hivern  de  Barcelona  (Producción  de  Circo  del  Ateneu  de  Nou  Barris,  
2009)  Nominado  como  mejor  música  original  en  los  Premis  de  Circ  de  Catalunya  2010)  

2008   crea,   compone,   produce,   dirige   e   interpreta   en   directo   el   espectáculo   FLOTEN   TECLES   /   David   Moreno   Cía.   (Teatro-
Performance  en  la  calle)  Ha  hecho  más  de  180  representaciones  en  21  países  de  todo  el  mundo.  

2008  Compone  la  música  para  el  documental  (RE)  DESCOBRIR  VILANOVA  /  Ay.  de  Manresa  (Audiovisual  sobre  el  ilustrador  Joan  
Vilanova)  

2008  Compone  la  música  para  el  espectáculo  REVETLLA  /  Cía.  Deparranda  (Espectáculo  infantil)  



2008  Compone  la  música  para  el  espectáculo  BARCO  DE  ARENA  /  Claire  Ducreux  (Teatro-Danza  en  la  calle)  

2008  Crea,  compone   la  música,  dirige  e   interpreta  el  espectáculo  YDROS   /  David  Moreno  &  Fura   (Espectáculo  multidisciplinar,  
producción  de  Expo  Zaragoza'08)  

2008  Compone  la  música  para  el  espectáculo  EJECUTIVOS  /  Mutis  (Producción  para  ICEX)  

2007  Interpreta  en  directo  en  CIRC  CRIC  /  Circ  Cric  (Espectáculo  de  circo)  

2007  Compone  la  música  para  el  espectáculo  DÉMODÉS  /  Cia  La  Tal  y  Leandre  (Teatro  de  calle)  

2007   Compone   la   base  musical   sobre   la  melodía   de  Michelle  Weeks   (NY)   de  YOU  HAVE  A   PORPUSE   /   Kings   of   Grooves,  
productora  internacional  (Producción  de  música  electrónica)  

2006   Compone   y   produce  HOW  BEAUTIFUL   IS   NIGHT   /   Kings   of   Grooves,   productora   internacional   (Producción   de   música  
electrónica)  

2006  Compone  la  música  para  el  espectáculo  RODÓ  /  Circ  d’Hivern  de  Barcelona  (Producción  de  Circo  del  Ateneu  de  Nou  Barris)  
Premio  Nacional  de  Cultura  de  Catalunya  2006  

2006  Compone  la  música  para  el  espectáculo  MICROGLOFON  /  Katraska  Cía.  (Teatro  de  calle,  Circo,  2006)  

2006  Compone  la  música  e  interpreta  en  directo  como  músico  y  como  actor  en  el  espectáculo  CRISPETES  /  Cía.  Mite-les  (Teatro  
en  sala)  

2005  Compone  la  música  para  el  espectáculo  DE  PASEO  /  Claire  Ducreux  (Espectáculo  de  danza  en  la  calle)  

2005  Compone  la  música  para  el  espectáculo  FINS  QUE  L’AMOR  ENS  SEPARI  /  Cía.  Mite-les  (Espectáculo  en  sala)  



2004  Compone  la  música  e  interpreta  en  directo  como  músico  y  como  actor  en  el  espectáculo  PLAY  /  Cía.  Leandre  &  David  Moreno  
(Teatro  de  calle).  Ha  hecho  más  de  500  representaciones  en  28  países  alrededor  del  mundo  y  ha  recibido  numerosos  premios  

2003  Compone  y  dirige  la  música  e  interpreta  en  directo  como  músico  y  actor  en  el  espectáculo  DESBANDADA  /  Cía.  Leandre  &  
The  Beat  Band  (Espectáculo  en  sala).  Ha  hecho  más  de  200  representaciones  en  20  países  alrededor  del  mundo.  Premio  FAD  
Sebastià  Gasch  2004  

1999  Compone   la  música  e   interpreta  en  directo  como  músico  y  como  actor  en  el  espectáculo  MADAME  te  MONSIEUR   /  Cía.  
Leandre-Claire  (Espectáculo  en  sala).  Ha  hecho  más  de  300  representaciones  en  28  países  alrededor  del  mundo  y  ha  recibido  
numerosos  premios  

1999  Compone  la  música  e  interpreta  en  directo  como  músico  y  actor  en  el  espectáculo  SPUM  /  Nets  i  Polits  (Espectáculo  infantil)  

1998  Compone  la  música  para  el  espectáculo  LA  FORJA  DE  FOC  /  Cía.  Gog  i  Magog  (Teatro  de  calle)  

1998  Compone  la  música  para  el  cortometraje  LES  TRES  GERMANES  /  Lambert  Botey  (Cortometraje)  

1997  Compone  la  música  para  el  espectáculo  NO  ES  POT  PASSAR  /  Clown-Fish  /  Payasos  Sin  Fronteras  (Espectáculo  infantil)  

1997  Compone  la  música  por  el  cortometraje  LA  CARRERA  D’ANNA  /  Lambert  Botey  (Cortometraje)  

1996  Compone  la  música  e  interpreta  en  directo  como  músico  y  actor  en  el  espectáculo  ANIMALCIÓ  /  Nets  i  Polits  (Espectáculo  
infantil)  

1995  Compone  la  música  para  el  espectáculo  EL  BOSC  MÀGIC  /  Cía.  Gog  i  Magog  (Teatro  de  calle)  

    

  

  



LLUÍS  MARTÍ  MAS  
Disseño  de  iluminación  

  

.     

.   Any  1989    

•   Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  a  l’empresa  NOVOMUSICA  de  Vic     

•   Gira  per  Espanya  amb  el  grup  “Teatre  Estrany”  per  al  GOETHE  INSTITUT     

•   Cap  tècnic  en  dos  escenaris  del  MMVV   Any  1990    

•   Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  amb  les  empreses  NOVOMUSICA  i   QUIPSO  de  Vic     

•   Disseny  de  llums  i  operador  a  la  gira  del  grup  SAU     

•   Cap  tècnic  en  un  escenari  del  MMVV     

Any  1991 	 

•  Treballs  de  manteniment  i  tècnic  d’il·luminació  a  les  empreses  NOVOMUSICA  i  QUIPSO    

•  Disseny  de  llum  i  operador  a  la  gira  del  grup  SAU     



•  Il·luminació  del  SALÓ  DE  LA  MODA  de  Vic     

Any  1992     

•  Treballs  de  manteniment  i  tècnic  d’il·luminació  a  les  empreses  NOVOMUSICA  i  QUIPSO    

•  Disseny  de  llum  i  operador  a  la  gira  del  grup  SAU     

•  Il·luminació  del  concert  “Sau  a  la  Monumental”  retransmès  per  a  TV3     

•  Cap  tècnic  en  un  escenari  del  MMVV    

Any  1993     

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  NOVOLLUMS,  DESING  LIGHT,  
ILUMINACION  ALBADALEJO  i  TRIPLE  ONDA    

•  Cap  d’il·luminació  del  Teate  Retiro  dins  el  Festival  de  Teatre  de  Sitges     

•  Disseny  de  llum  i  operador  a  la  gira  del  grup  SAU     

•  Disseny  de  llum  i  operador  del  festival  U-ZONA  REGGAE     

	 



Any  1994     

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  NOVOLLUMS,  DESING  LIGHT,  
ILUMINACION  ALBADALEJO  i  TRIPLE  ONDA    

•  Disseny  de  llum  i  operador  a  la  gira  del  grup  SAU     

•  Disseny  de  llum  i  operador  del  festival  U-ZONA  REGGAE     

•  Operador  en  el  Festival  Grec  a  l’escenari  del  Poble  Espanyol     

•  Cap  de  Bolo  de  l’escenari  del  St.Jordi  en  els  actes  de  La  Mercè     

•  Cap  tècnic  en  un  escenari  del  MMVV     

•  Cap  de  Bolo  als  Festival  per  Ruanda  i  de  Folk  a  Madrid     

Any  1995     

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  NOVOLLUMS,  ILUMINACION  
ALBADALEJO  i  TRIPLE  ONDA  i  CONCERT    

•  Disseny  de  llum  i  operador  en  la  gira  “UNA  NIT  AL  TEATRE”  del  Grup  SAU     

•  Il·luminació  de  la  BIG  BAND  JAZZ  de  la  Cava  de  Vic     



•  Muntatge  de  les  instalacions  d’il·luminació  de  Port  Aventura  per  a  Spai     

•  Muntatge  de  les  instalacions  d’il·luminació  del  Port  Vell  per  a  Spotlight     

•  Operador  de  mòbils  al  Festival  Sonar     

•  Operador  ene  el  Festival  Grec  a  l’escenari  del  Poble  Espanyol     

•  Disseny  de  llum  i  operador  del  festival  U-ZONA  REGGAE     

•  Cap  de  Bolo  i  operador  de  mòbils  a  l’escenari  de  la  Plaça  de  Catalunya  dins  els  actes  de  La  
Mercè     

Any  1996 	 

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  NOVOLLUMS,  ILUMINACION  
ALBADALEJO  i  SONOSTUDI •  Tècnic  de  l’Auditori  del  Centre  Cultural  de  La  Caixa  de  Vic  en  tots  
els  actes,  així  com  fer  el  manteniment  de  la  sala  durant  tota  la  temporada    

•  Disseny  de  llum  i  operador  a  la  gira  del  grup  SAU     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  CANÇONS  DE  CABARET  de  Marta  Fiol     

•  Disseny  de  llum  i  operador  dels  concerts  “El  Carrer  dels  Gossos”  del  grup  GOSSOS     



Any  1997     

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  ILUMINACION  ALBADALEJO  i  
MUSICA  VIVA    

•  Cap  elèctric  i  operador  en  el  programa  de  televisió  Moros  i  Cristianos     

•  Operador  en  el  programa  de  televisió  Fem  Empresa     

•  Il·luminació  dels  concerts  de  Raimon  al  Palau  de  la  Música     

•  Cap  elèctric  i  operador  en  el  programa  de  televisió  La  Parodia  Nacional     

•  Disseny  de  llum  i  operador  a  la  gira  del  grup  GOSSOS     

•  Disseny  de  llum  i  operador  del  festival  U-ZONA  REGGAE     

Any  1998     

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  ILUMINACION  ALBADALEJO,  
MUSICA  VIVA,  CARLIGHT  i  AURORA    

•  Operador  en  el  programa  de  televisió  Fem  Empresa     

•  Cap  elèctric  i  operador  de  mòbils  en  els  programes  de  televisió:  LA  PARODIA  NACIONAL,  MAS  



MADERA,  LA  NOCHE  POR  DELANTE     

•  Cap  elèctric  i  operador  de  mòbils  en  el  programa  CRONICAS  MARCIANAS  fins  a  final  de  
temporada  (de  setembre  de  1998  a  juny  de  1999)    

•  Disseny  d’il·luminació  per  a  la  gira  del  grup  SAU     

•  Cap  de  bolo  i  operador  a  l’escenari  principal  del  MMVV     

Any  1999     

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  ILUMINACION  ALBADALEJO  i  
MUSICA  VIVA •  Cap  elèctric  i  operador  de  mòbils  als  programes  de  televisió  UN  SIGLO  DE  
CANCIONES,  LA  PARODIA  NACIONAL  i  LOCOS  BAJITOS    

•  Disseny  de  llum  per  a  la  gira  del  grup  GOSSOS     

•  Disseny  d’il·luminació  del  Festival  SONAR     

•  Operador  de  taula  als  Premis  Onda  al  St.Jordi     

Any  2000     

•  Treballs  de  tècnic  d’il·luminació  i  operador  amb  les  empreses  ILUMINACION  ALBADALEJO  i  



MUSICA  VIVA •  Operador  de  Vari-Lite  al  programa  de  televisió  LA  CASA  DE  TUS  SUEÑOS  •  
Cap  elèctric  i  operador  de  mòbils  en  els  programes  de  televisió:  TU  GRAN    

DIA  i  LLUVIA  DE  ESTRELLAS    

•  Ajudant  d’il·luminació  i  operador  de  mòbils  a  les  Galas  del  BUS     

•  Disseny  de  llum  per  a  la  gira  del  grup  GOSSOS     

•  Disseny  d’il·luminació  del  Festival  SONAR  DIA  i  SONAR  NIT     

Any  2001    

•  Producció  d’il·luminació  a  l’empresa  MUSICA  VIVA     

•  Disseny  de  llum  per  a  la  gira  del  grup  GOSSOS     

•  Disseny  d’il·luminació  del  Festival  SONAR  DIA  i  SONAR  NIT     

•  Cap  tècnic  i  disseny  d’il·luminació  de  la  sala  BAC  ART  de  Roda  de  Ter     

•  Operador  de  mòbils  al  programa  OPERACIÓN  TRIUNFO     

	 



Any  2002    

•  Producció  d’il·luminació  a  l’empresa  MUSICA  VIVA     

•  Cap  tècnic  d’il·luminació  de  la  sala  BAC  ART     

•  Disseny  de  llum  per  a  l’espectacle  “Foc  en  Dansa”  del  Ballet  Cor  de  Catalunya     

•  Il·luminador  del  programa  sobre  Verdaguer  emès  per  TV3     

•  Disseny  d’il·luminació  del  Festival  SONAR  DIA  i  SONAR  NIT     

•  Il·luminació  compartida  de  l’espectacle  “Simfonia  Fantàstica”  de  La  Fura     

•  Il·luminació  dels  actes  del  Congrés  de  Països  de  La  Mediterrània     

Any  2003  /  2005    

•  Producció  d’il·luminació  a  l’empresa  MUSICA  VIVA     

•  Cap  del  departament  dels  nous  sistemes  d’il·luminació  Catalyst     

•  Disseny  dels  muntatges  dil·luminació  dins  l’empresa     



Any  2006    

•  Fins  a  finals  de  juliol  continuo  treballant  a  l’empresa  MUSICA  VIVA     

•  Treballs  d’operador  a  L’Auditori  de  L’Orquestra  de  Barcelona     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  infantil  “Els  Colors  del  Metall”     

Any  2007     

•  Treballs  d’operador  de  llums  en  més  de  60  concerts  a  l’Auditori    

•  Disseny  de  llums  i  operador  en  els  espectacles  infantils,  WIMOWEH,   VEUS  QUINES  VEUS  i  
ELS  COLORS  DEL  METALL     

•  Il·luminació  dels  Premis  Ramon  Llull  a  Palma  de  Mallorca  amb  la   Companyia  ELS  
COMEDIANTS     

•  Il·luminació  del  Congrés  Internacional  SEDIGAS  al  CCIB     

•  Disseny  de  llums  de  la  gira  del  grup  GOSSOS     

•  Il·luminació  de  l’acte  de  cloenda  del  FESTIVAU  a  Noisy  amb   La  companyia  ELS  
COMEDIANTS     



•  Operador  del  sistema  Catalyst  al  programa  MANIA  de  TV3     

•  Disseny  de  llums  al  Festival  de  Montroig  del  Camp     

•  Disseny  de  llums  de  l’espectacle  “DE  ENTRE  LA  LUNA  Y  LOS  HOMBRES”   De  la  bailaora  LA  
MONETA  dirigit  per  Hansel  Cereza     

•  Programació  de  Catalyst  en  una  sala  del  Museu  de  Sant  Benet  de  Bages     

Any  2008    

•  Treballs  d’operador  de  llums  en  més  de  75  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de   Barcelona     

•  Redisseny  dels  espectacles  infantils,  WIMOWEH,   VEUS  QUINES  VEUS  i  ELS  COLORS  DEL  
METALL     

•  Il·luminació  de  l’ignauguració  de  l’edifici  CAIXAFORUM  de  Madrid     

•  Il·luminació  del  Concert  de  L’ACEM  al  Palau  Sant  Jordi     

•  Disseny  d’il·luminació  de  la  gala  “PREMIOS  DE  LA  MUSICA”  a  Valladolid     

•  Disseny  de  llums  de  la  gira  del  grup  GOSSOS     



•  Disseny  compartit  del  Pavelló  de  Kuwait  a  Expozaragoza  2008     

•  Operador  a  la  Passarela  Núvies  de  Barcelona     

•  Gira  amb  l’espectacle  “DE  ENTRE  LA  LUNA  Y  LOS  HOMBRES”     

•  Cap  d’escenari  al  Festival  Dr.Loft     

•  Disseny  d’il·luminació  en  l’espectacle  “DIA  NACIONAL  D’ARABIA  SAUDI”   a  Expozaragoza  
2008  dirigit  per  Pep  Vergé     

•  Il·luminació  de  l’Acte  BARCELONA  AIXECA  EL  TELÓ     

•  Disseny  i  il·luminació  de  LA  DIADA  DE  CATALUNYA  a  ExpoZaragoza   2008  dirigit  per  Hansel  
Cereza     

•  Operador  de  llums  mòbils  als  PREMIOS  ONDAS  2008     

Any  2009    

•  Treballs  d’operador  de  llums  en  més  de  60  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de   Barcelona     

•  Redisseny  dels  espectacles  infantils,  WIMOWEH  i   VEUS  QUINES  VEUS     



•  Disseny  de  llums  de  l’espectacle  infantil  L’OCELL  DE  FOC  amb  la  Banda   Municipal  de  
Barcelona     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Disseny  de  llums  de  la  gira  del  grup  GOSSOS     

•  Disseny  de  llums  de  l’espectacle  KATAKA     

•  Il·luminació  de  la  gravació  del  concert  en  directe  del  grup  DIJOUS  PAELLA     

•  Il·luminació  de  l’acte  BARCELONA  AIXECA  EL  TELÓ     

•  Operador  a  la  passarela  de  moda  GAUDÍ  NOVIAS     

•  Il·luminació  del  congrés  de  CCOO       

•  Gira  amb  l’espectacle  “DE  ENTRE  LA  LUNA  Y  LOS  HOMBRES”     

•  Il·luminació  Museogràfica  del  “Museu  de  La  Vida  Rural”  de  l’Espluga  de   Francolí.  Direcció  
museogràfica  de  Dani  Freixa.     

  



Any  2010    

•  Il·luminació  Museogràfica  del  Museu  de  Titelles  “TOPIC”  de  Tolosa.   Direcció  Museogràfica  de  
Dani  Freixa     

•  Il·luminació  del  musical  “A”  de  Nacho  Cano     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Redisseny  de  llums  de  l’espectacle  “DE  ENTRE  LA  LUNA  Y  LOS   HOMBRES”  per  al  Teatro  de  
La  Zarzuela.     

•  Il·luminació  del  Concerts  de  la  gira  d’en  RAIMON     

•  Disseny  de  llums  per  a  la  gira  del  Grup  GOSSOS     

•  Operador  a  la  passarela  GAUDÍ  NOVIAS     

•  Il·luminació  de  l’acte  IMPULSA  2010  a  Girona     

•  Il·luminació  de  l’acte  ignaugural  dels  “EUROPEUS  D’ATLETISME”     

•  Il·luminació  de  l’acte  BARCELONA  AIXECA  EL  TELÓ     



•  Il·luminació  de  LA  NIT  DE  SANTA  LLÚCIA     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona     

Any  2011     

•  Il·luminació  del  Musical  “BESAME  MUCHO”  per  a  la  companyia  cubana  de   Yolena  Alonso.     

•  Disseny  de  llums  de  l’espectacle  musical  “MARLEY  30  ANYS”  concebut  i   dirigit  per  a  Natxo  
Tarrés     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Operador  a  la  BARCELONA  BRIDAL  WEEK     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  “BALLAR  LA  VEU”  del  poeta  Pere  Jaume     

•  Il·luminació  de  l’acte  IMPULSA  2011  a  Girona     

•  Il·luminació  del  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  DANSA  al  Teatre   Arteria  de  Barcelona     

•  Operador  de  Catalyst  als  concerts  de  SOPA  DE  CABRA     

•  Il·luminació  del  COMBINAT  DE  CIRC  a  les  Festes  de  la  Mercè     



•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  dansa  “JEHANNE”  dirigit  per  Hansel   Cereza     

•  Il·luminació  dels  concerts  del  grup  GOSSOS     

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona     

•  Disseny  de  llums  dels  espectacles  infantils  “SONA  BACH”  i  “GUIA   D’ORQUESTRA”     

•  Il·luminació  Museogràfica  del  “MUSEU  DEL  GAS”  de  Sabadell.  Direcció   museogràfica  de  Dani  
Freixa.     

Any  2012    

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  “ANGELES  CAIDOS”  del  Ballet   Nacional  de  España,  
dirigit  per  Hansel  Cereza     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Gira  de  concerts  de  “MARLEY  30  ANYS”     

•  Disseny  de  llums  i  operador  de  l’espectacle  “AFRODITA  Y  EL  JUICIO  DE   PARIS”  de  La  Fura  
dels  Baus,  dirigit  per  Pere  Tantinyà     



•  Gira  de  l’espectacle  “BESAME  MUCHO”     

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Il·luminació  de  l’acte  IMPULSA  2012  a  Girona     

•  Disseny  d’il·luminació  i  operador  de  l’espectacle  “A  TOT  VENT”  per  a   l’Auditori  de  Barcelona     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona   Any  2013    

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Disseny  d’il·luminació  de  la  gira  del  grup  “GOSSOS”     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Il·luminació  de  l’acte  IMPULSA  2013  a  Girona     

•  Espectacle  amb  la  Fura  dels  Baus  a  Canàries  “AFRODITA  Y  EL  JUICIO   DE  PARIS”     

•  Disseny  d’illuminació  de  la  Cerimònia  Inaugural  dels  Campionats  de   Natació  BCN2013,  dirigit  
per  Hansel  Cereza  per  a  la  productora  RPM   Events     

•  Diseny  de  la  il·luminació  per  a  les  competicions  de  Natació  Sincronitzada  i   Natació  dels  



Campionats  de  Natació  BCN2013  per  a  la  Real  Federació   Espanyola  de  Natació     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  HERRITMO  de  la  compañía  vasca   OREKA  TX,  dirigit  per  
Hansel  Cereza.     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona     

•  Operador  de  llum  espectacular  al  programa  OH  HAPPY  DAY  de  TV3     

Any  2014    

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Disseny  d’il·luminació  de  la  gira  del  grup  “GOSSOS”     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Operador  de  Catalyst  al  programa  MIRA  QUIEN  BAILA  de  TVE     

•  Il·luminació  del  Congrés  HUAWEI  al  Pavelló  Italià  de  Barcelona     

•  Disseny  de  llums  de  l’espectacle  infantil  BAND-RE-VENT-TANT  de   l’Auditori  de  Barcelona  
dirigit  per  Sol  Picó     



•  Il·luminació  dels  PREMIS  NACIONALS  DE  CULTURA  2014  al  Teatre   Sagarra  de  Santa  
Coloma  de  Gramenet     

•  Il·luminació  de  l’acte  FORUM  IMPULSA  2014  a  Girona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  TIERRA  A  LA  VISTA  de  Marina   Heredia  dirigit  per  Hansel  
Cereza  i  coproduït  pel  “Festival  Internacional  de   Música  y  Danza  de  Granada”     

•  Il·luminació  de  LA  NIT  DE  SANTA  LLÚCIA  al  Liceu  de  Barcelona     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona     

•  Operador  de  llum  espectacular  al  programa  OH  HAPPY  DAY  de  TV3     

•  Operador  de  llum  a  la  FINAL  ISU  GRAND  PRIX  BARCELONA  2014     

Any  2015    

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Operador  de  llum  al  programa  COM  SOM  de  TV3     



•  Operador  de  llum  a  l’entrega  dels  PREMIOS  MAX  al  Teatre  Barts  de   Barcelona     

•  Disseny  de  llum  dels  escenaris  del  FIM  VILASECA     

•  Il·luminació  de  l’acte  FORUM  IMPULSA  2015  a  Girona     

•  Operador  de  llum  espectacular  al  programa  OH  HAPPY  DAY  de  TV3     

•  Disseny  d’il·luminació  dels  PREMIS  NACIONALS  DE  CULTURA  2015  al   Teatre  Romea  de  
Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminacio  dels  PREMIS  D’HONOR  DE  LES  LLETRES   CATALANES  al  Palau  de  la  
Música  de  Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  ONOFROFF  produit  per  Anexa  i   estrenat  al  Teatre  
Coliseum  de  Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  del  musical  PATUFET  produit  per  Anexa  i  estrenat  al   Teatre  Coliseum  de  
Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  del  DIA  NACIONAL  DE  KUWAIT  a  la   Expo  de  Milan,  
dirigit  per  Hansel  Cereza.     



•  Disseny  d’il·luminació  de  la  Cerimònia  Inaugural  del  ISU  GRAND  PRIX   BARCELONA  2015,  
dirigida  per  Sergi  Ots  de  la  compañía  Ponten  Pie     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona     

Any  2016    

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Disseny  d’il·luminació  de  la  Cerimònia  Inaugural  DONOSTI  2016  CAPITAL   EUROPEA  DE  LA  
CULTURA,  dirigit  per  Hansel  Cereza     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  de  Circ  del  Parc  Senda  Viva  de  Tudela     

•  Il·luminació  de  l’exposició  TERRACOTA  WARRIORS  al  Coliseum  de   Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  dels  PREMIS  NACIONALS  DE  CULTURA  2016  al   Teatre  Metropol  de  
Tarragona.     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’acte  FORUM  IMPULSA  2016  a  Girona     

•  Disseny  d’il·luminació  per  al  CONCERT  DE  LA  MEDITERRÀNIA  a  la  Sala   XX  de  la  seu  de  la  
ONU  a  Ginebra.  Produït  per  MEDIAPRO     



•  Disseny  d’il·luminació  del  musical  MOUSTACHE  dirigit  per  Coco  Comin     

•  Disseny  d’il·luminació  de  la  gira  del  grup  GOSSOS  “ZENIT”     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona     

Any  2017     

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Operador  d’il·luminació  espectacular  al  programa  “OH  HAPPY  DAY”  de   TV3     

•  Operador  d’il·luminació  al  programa  “MUSICS”  de  TVE  Catalunya     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  d’estiu  i  de  Halloween  al  Circ  del  Parc  Senda   Viva  de  Tudela     

•  Disseny  d’Il·luminació  de  l’espectacle  infantil  “ELS  NOUS  COLORS  DEL   METALL”  produit  per  
l’Auditori  de  Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  de  dansa  “ES  LA  HORA”  dirigit  per   Hansel  Cereza     

•  Operador  de  vídeo  a  l’òpera  “DON  GIOVANNI”  al  Liceu  de  Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’acte  FORUM  IMPULSA  2017  a  Girona     



•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  “CLASICOS  EN  ESENCIA”  dirigit  per   David  Moreno  
Sastre     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  “ESENCIA”  dirigit  per  David  Moreno   Sastre     

•  Operador  d’il·luminació  al  programa  “ORBITA  LAIKA”  de  TVE     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  “ZUU”  a  l’hotel  Sofia  de  Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  “LA  NIT  DE  SANTA  LLÚCIA  2017”     

•  Operador  en  la  gira  “ZENIT”  del  grup  GOSSOS     

•  Treballs  d’operador  en  concerts  i  actes  a  l’Auditori  de  Barcelona     

Any  2018    

•  Cap  tècnic  del  T  eatre  Eliseu  de  Roda  de  T  er     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle/sopar  del  restaurant  ZUU  de   Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  “FLOTADOS”  dirigit  per  David   Moreno     

•  Il·luminació  de  l’espectacle  d’estiu  i  de  Halloween  al  Circ  del  Parc  Senda   Viva  de  Tudela     



•  Disseny  d’il·luminació  de  la  gira  “SAU  30”  del  grup  SAU     

•  Disseny  d’il·luminació  de  la  gira  “GOSSOS  25  ANYS”  del  grup  GOSSOS     

•  Disseny  d’il·luminació  de  les  cerimònies  d’obertura  i  clausura  dels  “XVIII   JOCS  DEL  
MEDITERRANI,  TARRAGONA  2018”  dirigit  per  Hansel  Cereza     

•  Il·luminació  de  la  piscina  dels  “33  CAMPEONATO  DE  EUROPA  DE   WATERPOLO  2018”  a  les  
piscines  Picornell  de  Barcelona     

•  Disseny  d’il·luminació  de  l’espectacle  “ANFITEATRVM”  a  l’amfiteatre  de   Tarragona,  dirigit  per  
Pep  Vergé     

  

    


