
PERFIL PERE ANGLADA 
 

 

Pere Anglada Marquès va néixer a Ciutadella de Menorca el 1955. Des de ben jove va manifestar 

inquietuds per temes varis que ha combinat al llarg de la seva trajectòria vital i professional: 

l’arqueologia, el binomi temps-espai, la llum, les ombres... 

Amb 18 anys va partir de Menorca per instal·lar-se a Barcelona, per estudiar enginyeria de 

telecomunicacions, a la UPC. Ho va fer motivat per una curiositat tècnica, científica i 

cosmològica. Ben aviat va trobar el terreny on aplicar aquella formació, les arts escèniques, l’inici 

de la seva trajectòria professional.  

Al llarg de la seva vida, ha estat dissenyador de llums de companyies catalanes de renom 

internacional com Joglars, Comediants o la Fura dels Baus, i també de diferents espectacles a 

teatres com el Gran Teatre Liceu de Barcelona. També ha estat director tècnic de l’Institut del 

Teatre de Barcelona i del Teatre Lliure (Barcelona).  

Pere Anglada coneix els secrets de pràcticament tots els teatres de Catalunya, de molts teatres 

espanyols, d’un munt de teatres de la resta del món i d’uns quants festivals internacionals d’arts 

escèniques. Els seus treballs s’han vist a New York, Hong Kong, París, Amsterdam, Brussel·les, 

Milà, Praga, Madrid, Caracas, Estocolm, Hèlsinki, Oslo, Edimburg, Avinyó, Barcelona, entre 

d’altres. 

Del 1987 al 1991, va estudiar a la Universitat de Nova York gràcies a una beca del programa 

Fulbright i a una beca del Ministeri de Cultura d’Espanya. A Nova York es va formar en cinema, 

fotografia, disseny de llums i vídeo documental.    

Anglada ha treballat al teatre, al cinema i a la televisió. També s’ha dedicat al món de la docència, 

a centres com l’Institut del Teatre de Barcelona o ITES, centre barceloní de formació professional 

en l’àmbit audiovisual. Va ser professor i director d’ITES del 1992 al 2009.  

El 2009 va entrar a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). A l’ICUB, des de 2010, és el director 

tècnic del Festival Grec. A banda, també ha estat director tècnic d’altres esdeveniments 

organitzats per l’ICUB, com el Piromusical de les Festes de la Mercè.  

L’exposició de fotografia Lighting from de darkness, presentada el 2020 al Col·legi d’Arquitectes 

Tècnics de Mataró (Barcelona), és el fruit de més de quaranta anys investigant i treballant la 

llum i les ombres. 

 


