
TRAJECTORIA	  

Amadeu	  Paratge	  actor	  català	  amb	  30	  anys	  d´experiència	  en	  interpretació	  teatral.	  Ha	  portat	  a	  
terme	  autors	  clàssics	  catalans	  com	  Guimerà,	  Segarra	  o	  Pedrolo.	  Clàssics	  universals	  com	  
Moliere,	  Labich	  o	  Gogol	  i	  contemporanis	  com	  Woody	  Allen,	  Billy	  Wilder	  o	  Slawomir	  Mrozek.	  

Forma	  part	  de	  la	  ONG	  Kulturni	  Most	  que	  ajuda	  en	  la	  la	  reconstrucció	  del	  Festival	  Internacional	  
de	  Teatre	  de	  Sarajevo´98	  portant	  el	  Teatre	  LLiure	  com	  a	  representant	  català	  amb	  l´obra	  
Quartet	  interpretat	  per	  Anna	  Lizaran	  i	  Lluis	  Homar.	  

Amb	  la	  companyia	  TN-‐II	  porta	  a	  terme	  l´obra	  Emigrants	  de	  Mrozek	  i	  assisteixen	  a	  la	  Fira	  de	  
Teatre	  de	  Tàrrega	  l´any	  2000.	  La	  companyia	  va	  fer	  	  un	  homenatge	  al	  poble	  Bosnià	  pel	  setge	  
que	  va	  patir	  durant	  la	  guerra	  i	  la	  resistència	  cultural	  que	  van	  mostrar	  pel	  fet	  d´interpretar	  
aquest	  text	  nit	  rere	  nit	  fins	  el	  final	  del	  conflicte.	  

Ha	  fet	  comèdies	  en	  bona	  part	  i	  com	  a	  primer	  actor.	  És	  membre	  de	  la	  Mostra	  de	  Titelles	  de	  Sant	  
Pere	  de	  Riudebitlles	  poble	  natal	  de	  l´actor	  a	  la	  comarca	  de	  l´Alt	  Penedès.	  Mostra	  de	  la	  qual	  fa	  
de	  mestre	  de	  cerimònies	  com	  a	  Titella	  Forçut	  des	  de	  la	  seva	  creació	  el	  2012.	  

	  

COMEDIES	  TEATRALS	  

El	  SIGIUENTE	  	  	  	  	  TERENCE	  McNELLY	  	  	  1992	  

EL	  MÉS	  FELIÇ	  DELS	  TRES	  	  	  	  EUGENE	  LABICHE	  	  1994	  

TORNA-‐LA	  A	  TOCAR	  SAM	  	  	  	  	  WOODY	  ALLEN	  	  1995	  

EN	  SAFATA	  DE	  PLATA	  	  	  BILLY	  WILDER	  1996	  

LES	  DONES	  SAVIES	  	  MOLIERE	  	  	  1997	  

UBU	  REI	  	  	  	  ALFRED	  JARRY	  	  1998	  

L´INSPECTOR	  	  GOGOL	  	  2009	  

BARRET	  DE	  PALLA	  D´ITALIA	  	  	  	  EUGENE	  	  LABICHE	  2010	  

	  

FORMACIÓ	  

Graduat	  al	  Col·∙legi	  de	  Teatre	  de	  Barcelona	  on	  imparteix	  classes	  de	  veu,	  cos,	  interpretació	  i	  
Aikido	  1999-‐2003	  

6	  KIO	  d´Aikido	  

IDIOMES	  



CATALÀ	  	  	  	  Natiu	  

CASTELLÀ	  	  	  Nivell	  alt	  

Anglès	  	  Nivell	  mig	  

HABILITATS	  

Cantant	  del	  grup	  SEX	  PASTELS	  des	  de	  el	  2012.	  facebook	  

Oficial	  de	  1	  en	  fusteria.	  

FITXA	  TÈCNICA	  

ALÇADA	  	  	  1.73	  

PES	  	  	  	  	  73	  

ULLS	  	  	  MARRONS	  

CABELL	  	  	  NEGRE	  

ALTRES	  

Assistència	  al	  50è	  Festival	  de	  Teatre	  d´Edimburg	  

	  


