
 
 

 

  
 

 

Nascut a Reus, ja des de ben petit mostra interès pel timbal i qualsevol instrument 

percudit. Quan té sis anys comença els estudis musicals i piano amb la professora 

Amàlia Font a la seva acadèmia, on acaba el grau elemental  i segueix fins a 2n de 

grau mitjà. Paral·lelament comença a cursar timbal a l’Aula de Sons (escola de 

música tradicional). Allí rep classes de la mà de professors com el Sr. Albert 

Carbonell i el Sr. Pere Olivé durant gairebé vuit anys. 

 

Amb el seu afany d’ampliar tècnicament el seu nivell, inicia durant dos anys classes 

particulars de bateria, per tal de conèixer amb detall les possibilitats de la música 

en el món de la percussió i ampliar la seva visió. És llavors quan decideix deixar una 

mica de banda el piano i endinsar-se en la carrera de percussionista. 

Entra en el Conservatori de Vila-seca on comença a cursar el grau mitjà en 

percussions clàssiques amb el professor Xavier Bartomeu i harmonia amb el 
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compositor i pedagog  Ramon Humet. Actualment està cursant 5è de grau mitjà. 

Sense abandonar la seva estimació pel timbal i per les arrels tradicionals entra a 

formar part de l’alumnat de l’Aula de Música Tradicional i Popular de la 

Generalitat de Catalunya (AMTP).   

 

En l’AMTP no sols rep classes de timbal, sinó que també s’endinsa en l’aprenentatge 

de instruments de mà, o altrament conegut com a Frame drums (pandereta,  

pandero, riqs, entre d’altres.), tot això ho capta a través de les ensenyances del 

professor Pere Olivé.  En el 2011 rep el títol d’«Instrumentista Tradicional» en 

l’especialitat de percussió. 

 

Com a percussionista clàssic forma part de la Banda Simfònica de Reus (BSR) i ha 

col·laborat durant el 2011 amb formacions com ara la Banda Simfònica de la 

Diputació de Tarragona i l’Orquestra de Cambra de Vila-seca (OCV). Ha rebut 

classes magistrals de la mà de la professora Núria Andorrà i del professor Marc 

Pino. Com a percussionista  tradicional forma part del grup de grallers Els 

Quatrevents i de Metralla, una formació composta per gralles, metalls i percussió. A 

part, també col·labora amb diferents grups com ara els Ganxets Grallers del Baix 

Camp (Reus), Canya d’Or (Reus), els Vinardells (Vilafranca), els Carreters (Lleida), 

entre d’altres. També ha fet col·laboracions en formacions de cobla, com ara la 

“Reus Jove”, mitja cobla o ministrers, com per exemple els Bufalodre (ministrers del 

camp de Tarragona) i Ministrers del Comú (Vila-seca). Ha estat rebent classes en un 

seminari de Frame drums  a càrrec del professor Andrea Piccioni, un gran 

percussionista italià. 

 

Actualment està impartint classes d’iniciació al timbal a l’aula de sons de Reus i 

també classes de percussió a l’escola pròpia que té la Banda simfònica de Reus. 

 


