Pere Anglas
Guionista, lletrista i actor
www.pereanglas.com
pere.anglas@gmail.com
Telèfon: 669 174 800

FORMACIÓ ACADÈMICA:
Master Class amb Syd Field (2005)
Diversos cursos d’escriptura i tècnica de guió (2001-2004)
Llicenciat en art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona (1988)
Curs d’iniciació al teatre a l’Aula de Teatre de Mataró (1984-85)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
a) Guionista:

PROGRAMES DE TV
•

Editor de guions del programa infantil Los Lunnis (TVE, 2007-2013).

•

Guionista del programa contenidor Los Lunnis (2003-2006).

•

Guionista d’Una nit… un regal (TVE, 2014). Retransmissió de la cavalcada dels Reis
Mags de Barcelona, amb les actuacions de Lidia Gevara, The Pinker Tones, Chance i
Macedònia, entre altres.

•

Coguionista de Nochebuena con los Lunnis y sus amigos (TVE, 2004). Gala musical
i humorística per a la Nit de Nadal, emesa en directe i amb Los Lunnis, Lucrecia i Lolita
Flores com a protagonistes. Actuacions i cameos de Jennifer López, Chenoa, El Sevilla,
Cruz y Raya, Bisbal, Juanes, Ana Blanco, Lorenzo Milá, entre molts altres.

•

Editor de guions de Mira sa tele (IB3, 2006), i Zagales (Aragón Televisión, 2007).

•

Coguionista en el projecte inicial de The Hoobs English (2005), per a Planeta
Júnior, Mizar i TV3.
TV SÈRIES

•

Bíblia inicial i guionista de MelodyToons (Animatik Fruit Studios, 2013-2015). Sèrie
d’animació infantil en 3D de temàtica musical.

•

Dialoguista d’El cor de la ciutat (TV3, temporades 7 i 8).

•

Guionista i redialoguista de Los Lunnis, la serie (TVE, 2004-07). Direcció
argumental, control d’escaletes i rediàleg. Episodis de 13 minuts

•

Mal de ojo (2005). Desenvolupament d’un projecte per a una sèrie d’humor per a les
productores El Deseo (Espanya) i Comet Entertainment (Canadà).
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HOME-DVD
•

Coguionista de Los Lunnis en la Tierra de los Cuentos (TVE i Columbia, 2004).

•

Coguionista de Los Lunnis sobre ruedas (TVE i Sony Pictures, 2007).

CINE
•

Coguionista de Los Lunnis en el planeta de los Martis, guió per a un llargmetratge
d’aventures per a la gran pantalla (TVE i Columbia, 2004).

b) Lletrista:
És lletrista de cançons infantils dels discos Nos vamos a la cama (2003), Vacaciones con
Los Lunnis (2004), Despierta Ya (2004), Cumple Cumpleaños (2005), Mis amigos del
mundo (2006), Dame tu mano (2007), La fiesta del verano (2008) i El cohete musical
(2012). Editors: TVE i SONY.

c) Obra teatral estrenada i/o publicada:
•

Carles & Belisa (2014). Retaule musical en un pròleg, deu quadres i un epíleg. Amb
música de Joan Vallcorba. Dins els actes de Commemoració del Tricentenari.

•

Ventafocs, una comèdia musical (Sala Cabanyes, 2013). Basada en el conte de Charles
Perrault, amb música de Joan Vallcorba.

•

Che cosa è l’amore? Un passeig per les vicissituds de l’amor (Teià, 2013). Espectacle
lírico-dramàtic amb Laura Vila (mezzosoprano) i Josep Fadó (tenor).

•

El cohete musical (2012-13). Espectacle musical infantil amb els cantants Juan “D” y
Beatriz i Los Lunnis. De gira per tot l’Estat.

•

Robinson Crusoe (Cia. Veus-Veus, 2012). Versió musical de la novel·la homònima de
Daniel De Foe, amb música de Pau Doz.

•

Càmping (2011). Una comèdia sobre l’amistat a les portes de la tercera edat. Per a tres
actors i una actriu de més de 70 anys. Obra inèdita.

•

Confidències (1998). Publicada el 2002 a la col·lecció Entreacte de l’AADPC.

•

Entendre’s (1995). Estrenada al Teatre Monumental de Mataró.

d) Actor de teatre i televisió:
Com a actor de teatre, ha estat dirigit per Sergi Belbel, Calixto Bieito, Ferran Madico,
Konrad Zschiedrich, Joan Castell, Josep Muntanyès, Ricard Salvat i el director escocès
Philip Howard, entre molts d’altres, en obres d’autors com ara Shakespeare, Brecht,
Txèkhov, Miller, O’Neill, Havel, Brossa o Espriu.
Per a la televisió, ha participat en series de TV3, com ara La Riera, El cor de la ciutat,
Laberint d’ombres, Estació d’enllaç i La granja, i de TVE, com ara Locos por la tele o Las
chicas de hoy en día.
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