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Comença els estudis musicals des de ben petit i a l’edat de 13 anys inicia el de baix elèctric a l’escola El
Tram a la Garriga amb Dick Them. Més tard comença a estudiar contrabaix amb el mateix professor fins
que decideix anar a l’Escola de Música i Conservatori de Vic on, amb Franco Molinari, comença el grau
professional. Paral·lelament entra al Taller de Músics on continua perfeccionant el baix elèctric i alhora,
estudia un mòdul superior de tècnic de so.
L’any 2008 entra a estudiar el grau superior d’interpretació de contrabaix clàssic al Conservatori del
Liceu amb Christoph Rahn. Abans de llicenciar-se, l’any 2010 gaudeix d’una beca d’intercanvi per
estudiar a la Sibelius Akatemia a Hèlsinki durant un curs.
També ha realitzat diferents cursos, màster classes i classes amb professors destacats com Eugene
Levinson, Thierry Barbé, Luís Cojal, Dmitri Smyshlyaev i Jiri Pärssinen.
La seva inquietud per conéixer diverses vessants musicals el porta des dels quinze anys a tocar en grups
de música de diferents estils i sonoritats. Ha format part de grups tan reconeguts com Omelé (música
llatino-africana), Kibor (música cubana), Clara Andrés (cantautora), Riu (música tradicional) i Dequera!
(tangos de Piazzolla), etc. amb els quals ha enregistrat diversos discos tant amb baix elèctric com amb
contrabaix.
Pel que fa a grups clàssics, ha tocat amb orquestres com l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, Orquestra
Filarmonia Ibérica, Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, Joven Orquestra Internacional
Oviedo Filarmonia, Orquestra Sinfónica del Monzón, Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Bruckner
Akademie Orchestrer o l’Orchestre Solidarie Résonnance, realitzant nombrosos concerts a Catalunya,
l’Estat Espanyol i a països europeus i assiàtics com Alemanya, França, Itàlia, Suïssa, Finlàndia, Turquia i el
Líban.
Com a docent comença a l’Escola de Música i Conservatori de Vic l’any 2010, impartint classes de
contrabaix, de cambra i de combo i un any més tard entra a l’Escola de Música Art 9 a Granollers, on
encara imparteix classes i a l’escola Tukuprakum de la Garriga. Actualment és professor de contrabaix i
baix elèctric a l’Escola de Músics i Escola de Música Juan Pedro Carrero de Barcelona.
www.riumusica.cat
https://soundcloud.com/quintetodequera

