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Soc terrassenc i vaig fer estudis de química al mateix temps que estudiava el piano. 
Quan vaig acabar, (la química, per descomptat, que les carreres de música són eternes!) 
vaig trobar feina a Tarragona, on he passat la major part de la meva vida treballant 
d'investigador en una empresa del polígon industrial petroquímic d’aquella ciutat.  

Durant tot aquest temps vaig estar dividint el meu temps, energies i passió entre la meva 
dedicació professional a la química, i la meva dedicació vocacional a la música, encara 
que aquesta última només quan el treball m'ho permetia i sempre de forma amateur. De 
forma especial, vaig dedicar-me una pila d’anys a la direcció de cors i grups vocals, i de 
manera ocasional, també a la direcció d’orquestra.  

Però fa uns quants anys que la meva vida ha canviat: cap a finals dels anys 90, les 
empreses industrials feien moltes reestructuracions de plantilla i l'any 1999 vaig decidir 
acollir-me a una d'elles.   

Des d’aleshores he continuat vivint a Tarragona però m’he dedicat de ple a la música: 
he donat classes, he fet els estudis de grau superior de clavicèmbal al conservatori del 
Liceu, una llicenciatura en Història i Ciències de la Música a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, i m’he graduat en direcció d'orquestra a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). També he fet estudis bàsics d’oboè barroc, i estic fent el doctorat 
en Musicologia.   

Com a intèrpret m’he dedicat sobretot a la música de cambra , tocant amb diferents 
grups de música barroca.   

També he participat en l’àmbit de la música tradicional i he tocat en diversos grups de 
grallers. Així mateix he fet activitats en el camp de la música coral, primer formant part 
d’un grup vocal de cambra anomenat “Salou a Capella”, i actualment com a membre del 
Cor Ciutat de Tarragona.  

També toco habitualment el clavicèmbal com a continuista, acompanyant tant a 
formacions de cor i orquestra com d’orquestra sola.   

I en el que es refereix al grup de cambra de música barroca Concertare, soc membre 
d’aquesta formació des de la seva fundació.   
 


