Xavier Puig, director principal del Cor de Cambra del Palau
Xavier Puig ha estat nomenat nou director
principal del Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana la temporada 2018-19.
Puig treballarà conjuntament amb Simon
Halsey, que continuarà com a director
artístic de la formació. La incorporació de
Puig suposa una nova etapa del Cor de
Cambra, centrada en la progressió
qualitativa de la formació, així com
l’ampliació del seu repertori i l’increment
de la presència a Catalunya.
Xavier Puig s’incorpora, doncs, a l’equip artístic del Palau de la Música Catalana per
donar un nou impuls al cor professional aportant el seu profund coneixement del
repertori català. La seva presència també suposarà la inclusió de propostes noves i
ambicioses en l’actualització del repertori habitual del Cor.

Sobre Xavier Puig
Xavier Puig i Ortiz, nascut el 1973 a Cervera, començà els estudis musicals en aquesta
població i els amplià posteriorment al Conservatori Professional de Badalona.
Paral·lelament s’inicià en la direcció coral amb Pep Prats, Laszlo Heltay i Johan Duijck
als Cursos Internacionals de Direcció Coral de Lleida i als Cursos Europeus de Direcció
impartits pel professor Pierre Cao a Catalunya i a Pontarlier (França). Així mateix,
s’introduí en la direcció orquestral amb Salvador Mas al Conservatori Superior de
Barcelona i posteriorment cursà els estudis de direcció d’orquestra a la Universität für
Musik de Viena, sota el mestratge de Leopold Hager, Yuji Yuassa i Günther Theuring,
entre d’altres. El març del 2001 obtingué l’Erste Diplom d’aquest reconegut centre. El
març del 2002 guanyà la plaça de director assistent de la Joven Orquesta Nacional de
España (JONDE) i el 2003 guanyà la mateixa plaça de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb la qual ha dirigit diferents concerts i un
cicle de programes per a TV3, així com un enregistrament de la música simfònica de
Ricard Lamote de Grignon.
Actualment és el director titular de l’Orquestra de Girona, del Cor de Cambra de
l’Auditori de Lleida i de la Coral Ginesta de Cervera. Ha estat director convidat de les
principals orquestres del país i manté una estreta vinculació amb l’Orquestra Terrassa
48 i l’Orquestra Simfònica del Vallès, per a la qual dirigeix anualment la gira de
Setmana Santa i de la qual ha estat nomenat recentment nou director titular. És
professor d’orquestra i direcció a l’ESMUC i del Curs de Direcció d’Orquestra de
Terrassa. Fou director artístic del Festival de Pasqua de Cervera, que fundà el 2011,
dedicat a la música clàssica catalana.

