
JOSEP ZAPATER

COMPOSITOR, ACTOR, CANTANT, MÚSIC

Creador multidisciplinar. Crea la seua pròpia companyia, Cashalada cia. amb Noèlia 
Pérez. Junts 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, també 
són responsables de “Merlín, un Musical de Leyenda”, Premio Teatro Musical al millor 
musical familiar i guardonat amb 3 premis Broadway World, premi AVAV a MILLOR MÚSICA 

ORIGINAL per la pel.lícula “Coses a Fer Abans de Morir” i de “Two Ladies or not Two Ladies”, 
espectacle aclamat per crítica i públic, essent a més actor protagonista en els quatre 
musicals. 

Josep també protagonitza i fa la composició musical de “Mural del teu poble”, musicant 
poemes de Vicent Andrés Estellés, “Els contes dels Grimm” d’Anem Anant rebent el 
guardó a Millor Banda Sonora (Premis Abril), “Carmen” de Bambalina. És autor de la 
música de “Rèquiem” de La Dependent, l’òpera-rock “Frank V” de la Companyia de 
Teatre Micalet. Així com la banda sonora de les pel·lícules cinematogràfiques de “Coses a 
fer abans de morir” de Miguel Llorens i Cristina Fernández, “Mi Camiseta, tus 
Zapatillas, sus Vaqueros” de Gabriel Ochoa o el curtmetratge “La Buena Fe”, de 
Begoña Soler entre d’altres.

Juntament amb Joan Font també componen, actuen i dirigeixen musicalment la Gala dels 
Premis MAX en el seu XXé aniversari, i participa com actor protagonista, músic 
instrumentista i cantant líric en la versió de “El dúo de la Africana” del mateix Font.
Col·labora habitualment com a cantant al Cor de la Generalitat Valenciana treballant 
amb mestres com Zubin Metah, Plácido Domingo, Patrick Fournillier, i directors d’escena 
com Michael Znaniecki, Emilio Sagi o Chen Kaige, guanyador d’un Oscar per “Adiós a mi 
concubina”, entre d’altres.

Participa en diverses produccions discogràfiques que van des de la música del segle X 
fins el rock & roll; Capella de Ministers, Licuescencia, Sokolov, Peepshow, Supermosca, 
Mireia Vives i Borja Penalba.


