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Ha cursat estudis de técnic en construcció (Fontiñas Santiago de Compostela), i 
arquitectura d’interiors (EAOA Mestre Mateo, Santiago de Compostela). Master Universitari 
en Disseny d’interiors a la Universitat de Salamanca (Belles Arts). Especialitzat en 
escenografia i tramoia teatral e il·luminació. 
Desenvolupa treballs com a tècnic i disenyador en construcció, en decoració i 
escenografia des de fa 16 anys com a free-lance. 
La seva obra ha estat exposada en diferents mostres, tant de caràcter individual com 
col·lectiu. En podríem destacar l’exposició pArts a Celrà,  a la Galeria Jordi Camps de 
peces de bronze, realitzades amb Imma de Batlle i la col·lectiva TRANSART, JUGART i 
JUGART DOS al Centre Cultural La Mercè de Girona. 
Ha participat en la creació de diferents events i exposicions (El Bosc Inundat, 
Cosmocaixa de Barcelona, Les Glaceres, El Camino, Sedentaris,...), en l’atrezzo de 
diferents spots publicitaris i pel·licules i en el disseny i construcció de diferents projectes 
d’interiorisme a vivendes i locals comercials. 
En el camp del disseny industrial, la cadira “Mar a Mar” va ser seleccionada per al FAD i 
Expohogar’98. 
També ha estat professor d’aparadorisme i d’escenografia (AGT Girona, Escola d’art 
d’Olot...). 
Ha portat a terme el disseny i la construcció de diferents decorats de companyies de 
teatre, el vestuari i el desenvolupament artistic de diferents espectacles. Recenment ha fet 
la  direcció artística i escènica del concert MA, ME, MI… MOZART!, produït per l’Auditori de 
Barcelona i l’espectacle Una Ciutat Brillant (CAET Terrassa). 
Es codirector del festival A PART. ARTS I ESTRUCTURES (www.a-part.info) i ha coordinat 
durant dos anys el cicle A PAS DE POETES, ambdós a la ciutat de Girona. 
El seu últim projecte, ja com director d’escena, ha estat Cinc, d’entre milions, traumes, 
amb la companyia aBoca. (www.pablopaz.cat/5traumes). 
 
Més informació i contacte a www.pablopaz.cat 
 


