
 

 

Nom 

ANTONI VERDAGUER i SERRA 

 

Càrrec  

ASSESSOR PER L’AUDIOVISUAL 

 

Formació acadèmica  

 
TITULAT EN DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA PEL “CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANÇAIS” 
(C.L.C.F. – Paris, 1976) 
 

 

Trajectòria professional 

 

Treballa en el món del cinema i l’audiovisual des de 1976, els primers anys com Ajudant 

de direcció, Director de càsting, Director de curtmetratges o Productor executiu, i des 

de 1986 ha estat Director d’una dotzena de llargmetratges (“La teranyina”, “Havanera 

1820”, “L’escot”, “Raval, Raval...”), curtmetratges (“Patum!”, “Barcelona i Gaudí”, “La 

dona jueva”...), documentals (“Cinemacat.cat”, “Morir sense morir”, “#indignados”, 

“Jordi Dauder, la revolució pendent” – premi Gaudí 2012 -), espots publicitaris, 

programes i sèries de televisió (“Sota el signe de...”, “Dones d’aigua”...) o vídeos 

institucionals (“Terrassa, dia a dia”, “Fum de vapor”, “La ciutat de les xemeneies”, 

“Estenent ponts – sobre el Pla de Barris -) i industrials. 

Primer director (1987-88) de “TVT – Televisió de Terrassa” (el precedent de l’actual 

Canal Terrassa TV). 

 

 

Informació addicional 

Iniciat als ambients del cinema “amateur” a la Societat Coral Joventut Terrassenca. 

Fundador del “Cine-Club d’Amics de les Arts i JJ.MM.” (1973) i creador d’altres activitats a Terrassa 

com les “17 hores de cinema” o el cinemes “Socialet” i “Art 7”. 

Ha donat classes de guió, direcció de cinema o direcció d’actors a, entre altres, Facultat 

Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Centre 

Calassanç i ESCAC, Institut de Formació professional Verge de la Mercè, Escola d’Actors de 

Barcelona, escola Montcau-La Mola de Matadepera, Pedagogia de l’Espectacle i Acció Teatre a 

Terrassa. 

Ha impartit, a diverses poblacions (començant a Terrassa), el curs “Com es fa una pel·lícula”, 

destinat preferentment a professors d’escola o institut i ha fet nombroses xerrades, col·loquis o 
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conferències, sempre al voltant del cinema i l’audiovisual, a centres cívics, biblioteques, 

associacions, escoles, instituts, etc... 

També és autor de nombrosos guions tan per pel·lícules seves com d’altres i ha escrit un parell de 

llibres: “Tu si que tens una bona pel·lícula” i “Raval literari”. 
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