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Hipnotitzat en perspectives 

El temps segueix avançant, 

Mestratge sense millories, 

Bufa vent canviant. 

 

Ni enginyer de lletres, 

Ni escultor de pintura, 

Ni lletrat de ciències, 

Ni pintor de cultura. 

 

Del tot, un pessic optimista 

Etern aprenent d'Artista. 
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  Tot comença un 30 de Juliol de 1979. Sóc el segon fill d'Enrique i Ester. De pare ferrer, de 
professió, i mare treballadora en empresa farmacèutica. Curso el meu EGB (Ensenyament General Bàsic) a 
l'escola de "La Salle" a la població de Manlleu, el meu poble d'origen. Tot normal fins a l'any 1995. 
 
 El 1995 la meva família pateix dos grans pèrdues humanes ... el meu germà gran al gener i amb 
només 16 anys ... i el meu pare a l'octubre i amb 38 anys d'edat. Després d'aquest any, mai vaig tornar a ser el 
mateix. A partir d'això, els estudis que cursava de batxillerat van de mal a pitjor, llavors, decideixo entrar a 
treballar de ferrer al taller familiar que el meu pare i el seu cosí regentaven. 
 
 La història semblava reordenar-me treballant. Compleixo la meva obligació i realitzo el servei 
militar als 18 anys d'edat. Segueixo treballant. Per discussions familiars decideixo canviar de feina durant una 
etapa de 5 anys més ... tot normal per fora, tot caos i dubtes per dins. 
 
 Als 25 anys reprenc els estudis. Supero amb èxit la prova que permet l’entrada a la Universitat i 
curso Enginyeria Tècnica Mecànica durant any i mig a la Universitat de Girona. Aquí, descobreixo una passió 
per la tecnologia, la qual, m'acompanyarà fins a dia d'avui. Deixo els estudis sense acabar, una altra vegada. 
Massa inquiet i un mar de dubtes encara al meu cap. 
 
 El 2011 canvio el meu estatus familiar i passo a ser el pare d'una bella nena. El 2013 sóc pare, una 
altra vegada, d'una altra preciosa nena. La meva vida es va estabilitzant al costat de la meva dona, la Laia. 
 
 El 2018 és l'any del punt d'inflexió artístic. Sento necessitats d'expressar-me i alliberar-me. 
Començo, de forma autodidacta, les meves primeres pintures i escultures en inox. Passats uns mesos, 
esdevinc alumne al Taller d'Art de Juan Varea a Manlleu, on em formo, intensivament, en el dibuix (2018), en 
la pintura acrílica (2019) i començo amb la pintura a l'oli (2020).  
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