
Josep Casadellà i Cunillera 
 
Nascut a Figueres l’any 1987, va estudiar amb Sara Parés a l’escola La Flauta 
Màgica de Figueres i al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació 
de Girona, on obtingué el títol professional. L’any 2005 entrà a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) per estudiar amb David Tomàs, on 
es va graduar l’any 2009. Durant els seus estudis va iniciar-se en la 
interpretació de la música antiga amb fagots històrics rebent classes del Dr. 
Josep Borràs. L’any 2011 obtingué un Màster en Fagots Històrics al Reial 
Conservatori de l’Haia, on va estudiar amb la professora Donna Agrell. 
 
A part dels seus estudis en conservatoris, ha rebut classes magistrals amb 
Klauss Thunemann, Guillermo Salcedo i Patrik de Ritis, entre d’altres, i ha estat 
membre de diverses joves orquestres com la JONC i la JONDE, sent dirigit per 
Pablo González, Josep Pons, Antoni Ros-Marbà o Lutz Koller entre molts 
d’altres. 
 
Actualment resideix a París, on toca tant amb els fagots històrics (barroc, 
clàssic i romàntic) com amb el fagot actual o modern en diferents orquestres. 
Quant a la música de cambra, és membre del Quintet Frontela, un quintet de 
vent creat el 2008 amb una gran trajectòria (primer premi del Concurso 
Permanente para Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales de España). 
En el seu currículum professional, destaca haver tocat amb la Freiburger 
Barockorchester i un concert a Seül, on va tocar un concert solista dins del I 
Festival de Música Antiga del Seul Baroque Chamber Hall. Ha interpretat 
concerts en auditoris i sales de concert de Barcelona, Madrid, París, Londres, 
Brussel·les, Berlín, Colònia, Varsòvia, Cracòvia, Buenos Aires, Lima, Sao Paulo 
i Rio de Janeiro, entre d’altres. 
 
Durant els seus estudis ha pogut gaudir de les beques i ajuts de la Funció 
Anna Riera (2008), de la Fundació Güell (2009) i del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya (2010). 


