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• Realitza els seus  estudis musicals,  en les  especialitats de 
piano, direcció coral i direcció d’orquestra a Barcelona  amb 
els mestres Àngel Soler, Enric Ribó, i  Antoni Ros- Marbà 
respectivament, i perfecciona els seus estudis a Würzburg 
(Alemanya) amb P.Schulz-Thierbach, B. Hummel i Hans 
Reinartz i de composició a Stuttgart (Alemanya) amb Milko 
Kelemen. Ha estudiat fenomenologia  i  direcció 
d’orquestra amb SERGIU CELIBIDACHE del qui fou un dels 
seus alumnes més destacats.  

• Ha  estat  director artístic i fundador de diferents formacions 
corals (Cor Ciutat de Tarragona)i orquestrals (O.de Joventuts 
Musicals, O. de cambra de Virtèlia, Cobla Vila d’Olesa etc..)i 
ha dirigit el Festival de Música de Cadaqués (2003-2007) i el 
Festival del Música de les Cultures.  

• Com a director convidat  ha  dirigit  nombroses orquestres 
de cambra i simfòniques a Catalunya (O. Ciutat de 
Barcelona, O. Solistes de Catalunya, Banda Municipal de 
Barcelona, etc.), a Espanya (O. de RTVE, O. Ciutat de 
Valladolid, O. de València etc.)i  a altres països (Banda 
Europea, O.Mundial de Juventudes Musicales, YMSO de 
Londres etc.). Actualment col·labora regularment amb 
l’Orquestra de Cadaqués. Recentment ha dirigit la IJO 
(Inegale Joven Orquesta) de les Palmas de Gran Canària. 

• Actualment és el director titular de l’Orquestra  Barcelona 
Sinfonietta, amb una llarga trajectòria professional.  

• Paral·lelament a la seva activitat com a director, ha realitzat 
una important tasca en el camp de la pedagogia. Ha estat 
director de Virtèlia Escola de Música de Barcelona des de la 
seva fundació  fins al 2010, i ha impartit cursos 
en  diferents Conservatoris i Centres musicals  del nostre 
país i de l’estranger, en les especialitats de  música de 
cambra, cultura musical, formació  orquestral i cursos de 
direcció coral i d’orquestra.  

• Actualment compagina la direcció d’orquestra i la pedagogia 
musical amb la de compositor i arranjador. 
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