Josep Burguera Riera
Cursà el grau mitjà de bombardí i de trombó amb les màximes qualificacions i
obtingué el premi de fi de grau de bombardí del Conservatori Professional de
Mallorca.
Continuà els estudis al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, on
finalitzà ambdós graus superiors amb matrícula i premis d’honor.
Els seus professors de bombardí han estat Antoni Roig, Miguel Moreno, José
Redondo i David Llàcer. A més, ha rebut classes de solistes internacionals com
Maurice André, Shoichiro Hokazono, Steven Mead, Brian Bowman i Thomas
Rüedi.
Ha estat trombó titular de la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) i
de la JONDE (Jove Orquestra Nacional d’Espanya). També ha estat bombardí
solista de la Banda de Música Municipal de Bilbao (2001-2005) i professor
dels conservatoris municipals de Bilbao i de Leioa. Ha col·laborat amb
l’Orquestra Simfònica de Bilbao i amb la Simfònica de Castella i Lleó.
En l’àmbit de la música de cambra, Josep Burguera ha estat membre
cofundador de diverses agrupacions, com Euskadi Brass, Tuba Mirum Quartet,
BET Gang (Besson Euphonium Tuba Gang)... i ha realitzat concerts amb els
pianistes Diana Miguel, Dina Nedeltcheva, Ireneusz Jagla, Mireia Capet, Kasia
Wieczorek, Joo-Yeon Jang...
Des del 2005 és bombardí de la Banda Municipal de Música de Palma, amb la
qual ha actuat com a solista en diverses ocasions.
El 2010 obtingué el primer premi en la sisena edició de la Jeju International
Brass Competition (Corea del Sud), en què interpretà el concert per a
bombardí de Vladimir Cosma a la final, acompanyat per la Jeju Symphony
Orchestra.
Des del 2011 és professor titular de bombardí de la Brass Academy d’Alacant.
El passat mes de juny participà a l’ITEC (International Tuba & Euphonium
Conference), acte en què realitzà un recital amb piano a la sala Brucknerhaus
de Linz.
Durant el curs 2012-2013 és professor associat de tuba (i bombardí) del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

