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Passatemps

Enigma

Quan vas néixer?  

Vaig néixer un 11 de febrer...

On vas néixer? 

      Vaig néixer a València.

On vius actualment?  T’agrada el lloc on vius? 

Per motius laborals, actualment visc a La Garriga i la 
veritat és que m’agrada molt aquest poble, ja que s'hi 
respira bon ambient. 

Quina carrera has estudiat? 

Sóc Llicenciat en Música, en l’especialitat d’oboè. 

Practiques algun esport? Quin? 

Quan era petit jugava en un equip de Waterpolo, però
actualment, per manca de temps, sols practico running i
bicicleta.

Què fas en el teu temps lliure? 

En el meu temps lliure m’agrada sortir amb els amics,
gaudir  de  bona  música,  assistint,  si  es  possible,  a
concerts, entre altres moltes coses. 

T’agrada viatjar? En quins països has estat? On 
t’agradaria viatjar? 

Gràcies a la música, he tingut la possibilitat de viatjar
molt.  He  estat  a  França,  Portugal,  Alemanya,  Itàlia  i
Bèlgica.  Però em queda pendent poder fer un viatge a
Sud-amèrica. 

Si tinguessis un desig què demanaries? 

Que la música continuï oferint-me tantes oportunitats i
vivències com fins ara ho ha fet.

Quin és el teu somni? 

El meu somni és poder viure de la música.

Què t’agradaria fer aquest estiu? 

Aquest estiu tinc planejat tornar al meu poble i gaudir
dels meus amics i la meva família.

Quins idiomes parles? 

Castellà, català i anglès. 

Quina música t’agrada? 

Com a bon músic m’agraden tots els estils musicals, però

si em feu elegir, em quedaria amb la música clàssica i el 
jazz.

Què et transmet la música? 

La música em transmet emocions i sentiments molt 
diversos. No entenc la meva vida sense ella.

Tens una cançó preferida?  

En tinc tantes que no sabria elegir-ne una. 

I  un  cantant  preferit?  Sí,  Pau  Alabajos,  cantautor
valencià  amb  qui  he  tingut  la  sort  de  col·laborar  en
moltes de les seves cançons.

Quin és el teu llibre preferit? Dime quien soy de Julia 
Navarro. I per la seva filosofia de veure la vida i saber 
plasmar-la a través dels seus llibres, Albert Espinosa. 

I la teva pel·lícula? Ocean’s eleven

T'agrada el nostre institut? 

És el primer institut en el que treballi i la veritat és que 
em sento com a casa, tant per part del professorat, com 
pels alumnes.

Estàs a gust amb els alumnes i professors?  

Crec  que  és  un  centre  amb  molts  bons  recursos  i
projectes interessants.

Què és el que més t’agrada d’aquest institut? 

La qualitat humana de molts dels meus companys de 
treball. 

I el que menys?.  Si haguessis de canviar alguna cosa, 
què canviaries? 

Dos mesos és poc temps per poder dir res negatiu i 
opinar sobre qualsevol canvi, encara que estaria disposat
a formar part de nous projectes que tinguin relació amb 
la millora del centre i del seu funcionament.

Has anat a algun concert? A quin? Et va agradar? 

Són molts al concerts que he assistit tant de música pop-
rock com clàssica, i recomano a tothom que, si podeu, 
assistiu a un concert en directe de qualsevol tipus de 
música, ja que les sensacions que es viuen en directe, no
tenen res a veure amb una gravació. 
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