
MASTERCLASS DE TROMBÓ  
amb JUAN BAUTISTA ABAD i  

PACO PALASÍ 

25 de maig de 2013 
de 9 h a 14.30 h (Places limitades) 

Seu de l’Orquestra Simfònica del Vallès 
Narcís Giralt, 40 · Sabadell 

 
 

ACTIVITATS PER A TOTS ELS NIVELLS 
 Escalfament i tècnica conjunta, classes individuals,  

repertori orquestral i preparació de peces de cambra. 

Més informació i inscripcions 
Paco Palasí · paco_palasi@yahoo.es · mob. 610 654 418 



Natural de la Vall d'Uixó (Castelló). Estudis de bombardí i trombó en els con-
servatoris superiors de música de València i Madrid, amb els professors Joa-
quín Vidal i José Chenoll. Treballa també amb Miguel de la Fuente i Pedro 
Botias. Posteriorment assisteix a nombrosos cursos de perfeccionament, amb 
professors com Michel Becquet, Branimir Slokar i Dany Bonvin, entre d'altres. 
Professionalment ha estat membre de les bandes municipals de Castelló i 
Bilbao. També ha estat solista de l'Orquestra de la Comunitat de Madrid, i 
ha col·laborat amb les principals formacions del país. Igualment ha estat 
membre dels quartets de trombons "Espanyol" i "Aitana", i del conjunt de 
vent "Mare Nostrum". Com a docent ha estat Catedràtic dels conservatoris 
superiors de música de Múrcia, Madrid i Illes Balears. Actualment, ho és en el 
Conservatori Superior de Música de Castelló, on exerceix de cap de depar-
tament. També és solista de l'Orquestra Simfònica de Castelló. Actua regu-
larment com a solista i és requerit per a impartir cursos per tota la geografia 
espanyola, i per formar part del jurat en diversos concursos d'interpretació. 
Ha participat al ITF celebrat a París al juliol de 2012 com a membre de 
l’Stomvi Trombone Ensemble. És artista STOMVI i toca amb un trombó Stomvi 
Titán. 
 
 

Comença la seva formació a l’Ateneu Schola Cantorum de la Vall d'Uixó, la 
seva ciutat natal, amb els professors Miguel Arnau i Miguel de la Fuente, i la 
continua a la seva ciutat, a Castelló i a València. Rep classes de perfeccio-
nament amb professors com:  J.B. Abad , Pedro Botias, Rogeli Igualada, Inda 
Bonet, Ricardo Casero, Gilles Milliére, Baltasar Perelló, B. Slokar, Michel Be-
quet, entre d'altres. En l'àmbit de la música moderna, ha estat alumne del 
Taller de Musics, on rep classes de trombó i improvisació de Carlos Martín, i 
col·labora amb la Big Band del Taller. Durant dos encontres és alumne al 
Seminari de Jazz de Vilanova i la Geltrú, amb professors com: Giovanni 
Hidalgo, Perico Sambeat, Horacio el Negro, entre d'altres. També assisteix a 
masterclasses a l’Esmuc amb John Mosca i Bart Van Lier. Com a experiència 
professional docent, ha estat professor de trombó en escoles de música de 
Xilxes, Moncofa, Artés i Conservatoris de Sabiñanigo, Monzón i Igualada.  Ha 
col·laborat amb formacions professionals com: Banda Municipal de Barcelo-
na, Banda Municipal de Madrid, Orquesta de RTVE, Orquesta de Extremadu-
ra, Orquestra de Cambra Nacional d’Andorra, Orquesta Nacional de Espa-
ña,  i com a trombó i trompeta baixa a les orquestres del Liceu i l'OBC. Ac-
tualment és membre del claustre de professors del Conservatori de Vic i Vila-
nova i la Geltrú, membre fundador del quartet de trombons Projecte 4 i 
membre de l'Orquestra Simfònica del Vallès des de 1997. És artista STOMVI i 
toca amb un trombó STOMVI Titán. 
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