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Doctor en Art (especialitat de musicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona,
llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, i professor de violí pel
Conservatori Superior Municipal de Barcelona. Ha treballat com instrumentista d'orquestra
(Orquestra Ciutat de Barcelona i Orquestra Simfònica del Vallès) a la vegada que desenvolupava
treballs i estudis sobre la música oral amb el Grup de Recerca Folklòrica d'Osona. Més tard, ha
realitzat estudis d'etnomusicologia a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París
(Diplôme d'Études Approfondies). Ha presentat la tesi doctoral sobre l'expressió sonora de les
multituds en el món urbà europeu. Ha realitzat estudis sobre la música oral catalana, i ha
participat en l’edició de discos compactes per a Fonoteca de Materials de la Generalitat
Valenciana i la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, i de DVDs en la col·lecció “Músiques
de Mallorca” del Consell de Mallorca. Ha participat en diversos projectes de recerca, entre els
quals destaca el projecte franco-veneçolà sobre el grup ètnic Pumé dels Llanos Venezolanos com
especialista en etnomusicologia, i ha estat investigador principal en els projectes “Les músiques
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