
NOÈLIA PÉREZ
Actriu, cantant, compositora i creadora

Artista i creadora multidisciplinar que alterna teatre, televisió i música.

Guardonada amb el Premi Unnim a Millor Actriu i el Premi Metropol a Millor Projecte 
Teatral, en 2015 crea la seua pròpia companyia, Cashalada cia. junt a Josep Zapater. 
Com a tàndem, guanyen el premi premi AVAV a MILLOR MUSICA ORIGINAL per la 
pel.lícula “Coses a Fer Abans de Morir”, a més són responsables de la música, lletra i 
direcció musical de “TIC-TAC” i “L’Aneguet Lleig”, ambdós guardonats amb el MAX al 
Millor Espectacle Musical, de “Merlín, un Musical de Leyenda”, Premio Teatro 
Musical a Mejor Musical Familiar i guardonat amb 3 premis Broadway World, i de “Two 
Ladies or not Two Ladies”, espectacle aclamat per crítica i públic, essent a més actriu 
protagonista en els quatre musicals. 

Protagonista en sèries de TV com “Autoindefinits”, “Socarrats” (Canal 9) de més quatre 
anys d’emissió. També actua en sèries com “39+1” (TV3), “Médico de familia” (Tele 5), el 
videoclip d’Alejandro Sanz “El alma al aire”, videoclip guanyador d’un Grammy. En cine 
destaca “Martini il valenciano” de Miguel Perelló, “Atrapados” de Crisi Renovell, “El 
Dios de la madera” de Vicente Molina Foix.

També protagonitza musicals i obres de teatre com “Master Class” de Mario Gas amb 
Núria Espert, “Políticament Incorrecte” de Vania i “La Gran Vía esquina Chueca” del 
Teatro de la Zarzuela tots dos dirigits de Paco Mir, “La nit de Sant Joan” de Dagoll 
Dagom. “Cançons de Kurt Weill” junt amb el mestre Miquel Ortega amb qui també 
treballa en “West Side Story” de Focus, “Hello Dolly” amb Concha Velasco, “Besos”, 
Spot” i “Perfect” d’Albena Produccions, “Turning Point” d’Alfons Vilallonga i Ernesto 
Collado, “El dúo de la Africana” dirigit per Joan Font i Miquel Ortega, entre d’altres.

Presenta i dirigeix nombroses gales, events i espectacles com “Two Ladies or not Two 
Ladies”, “Vendo amor”, “Violeta Versalles”, “La Nit de les Lletres Catalanes”, “Els 
Premis Vila de Mislata”, “Gala Fundació Bromera”, “Premis Dragó Puig” entre d’altres.
Juntament amb Joan Font i Josep Zapater també creen, componen, actuen i dirigeixen 
musicalment la Gala dels Premis MAX en el seu XXé aniversari.


