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Nascut a Badalona. Estudis de grau superior de llenguatge musical  i  de baix elèctric a 

l’Escola de Música Moderna de Badalona. Estudis de cant amb el professor Esteve 

Genís. Actualment ha cursat una Masterclass en Complete Vocal Tecnique, tècnica 

vocal danesa, pionera en el país,amb el professor Kaare Thogersen a l’escola de cant 

Vocal Factory. 

Comença la seva trajectòria professional a l’edat de 14 anys com a guitarrista i cantant 

amb el grup Kismee, formació que es dedica a treballar en les Festes Majors del 

Barcelonès. Posteriorment, amb alguns del membres de la formació anterior, sorgeix el 

grup Aleación, amb el qual alternen repertori d’embalat i també repertori propi. Amb 

el grup Aleación comparteixen escenari amb bandes musicals significatives del 

moment, com Zeus, Decibelios, La Banda Trapera, Rocker Band, etc. Més endavant, 

decideix encapçalar el grup Compañía Indiscreta, amb el qual va estar  poc temps. 

Amb l’ Orquestra Hawai, formada pels músics de Rumba 3, inicia una nova etapa com a 

músic i cantant d’orquestra, treballant a diari per a L’Illa Fantasia. Posteriorment 

decideix iniciar el que serà el seu projecte més extens amb la música, com a baixista i 

cantant: l’Orquestra Aquarium, nominada als premis ARC 2013 i 2014, amb la qual 

porta treballant 27 anys per tota Catalunya, País Valencià i Aragó, 

Una part important de la seva trajectòria musical professional la dedica als més petits 

amb el Grup d’Animació Infantil  EL Flabiol, girant per tota la geografia catalana. 

Formació pionera en fusionar les cançons més tradicionals i populars catalanes 

juntament amb bases musicals electròniques 

La seva vessant més creativa la projecta amb la formació de rock Quin Flash, amb la 

qual desenvoluparà la seva composició musical i lletrística. Aquesta formació ha 

participat en festivals significatius com Rock a la Sorra, BadaRock, MontgatFest i han 

guanyat premis com el 1r Concurs de Grups novells de Badalona i el Concurs de 

Discoteca Bóveda ’92, amb el qual van enregistrar el seu primer disc. 

Links d’interès: 

http://orquestaaquarium.com/ 

http://youtu.be/RYnBcOBP9sM?list=UU7SioVda2Y5QopHJBwfxpBQ 

http://youtu.be/wckln7hDIV8 

http://orquestaaquarium.com/
http://youtu.be/RYnBcOBP9sM?list=UU7SioVda2Y5QopHJBwfxpBQ
http://youtu.be/wckln7hDIV8


 

 


