
Xavier Barbeta  

(1976) va estudiar al Conservatori Superior de 
Música de Badalona amb Nati Cubells, on obtingué 
el títol Superior de Piano amb les màximes 
qualificacions i els premis d’honor del Conservatori. 
Posteriorment va continuar la seva formació a 
Rússia amb el pianista Leonid Sintsev, en el 
Conservatori Rimsky-Korsakoff, de Sant-Petersburg 
(1997-2002). En la seva etapa de formació rep també màster-classes de Ricardo 
Cechetti , Guennadi Dziubenko, Igor Lebedev, Pierre Reach, Edith Fischer, Paul-Badura-
Skoda, Viktor Teuflmayr o Dimitri  Bashkirov.  

1er Premi del Concurs nacional de piano Jacinto Guerrero (Toledo, 1994). 4rt premi i 
menció del jurat a la Dichler-Sato Competition (Viena, 2002). Ha actuat en recitals i 
formacions de cambra per Espanya, Àustria, Itàlia i Rússia. L’any 2003 debutà como a 
solista a l’Auditori de Barcelona, interpretant la Rapsodhy in Blue de Gershwin, i des de 
l'any 2005 fins a dia d’avui és col·laborador habitual com a pianista de l'Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).Ha participat en nombrosos 
projectes instrumentals amb grups com BCN-216, Banda Simfónica de Barcelona, 
Murtra Ensemble o Fermata Contemporània.  

  Ha estat professor de piano al Conservatori Professional de Música de Terrassa (2007-
2009) i és, des de l’any 2005, professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) on ha impartit les assignatures Teoria de la Interpretació I i II (2005-2010) i 
Piano (fins a dia d’avui). Durant la seva formació a Sant-Petersburg i en viatges 
posteriors ha estudiat a fons la metodologia pedagògica i els programes de les escoles 
musicals especials per a nens amb talent, així com la literatura pedagògica sobre el piano 
de Rússia, de la que ha traduït al català diversos articles i estudis especialitzats.  

    Durant 5 anys (2011-2016) ha participat regularment en els seminaris del projecte 
europeu de Conservatoris de Grau Superior - ICON (Innovative Conservatoire) a 
Anglaterra. Ha estat convidat a formar part de jurats a concursos musicals per a joves 
músics (Concurs Joventuts Musicals de Sant Cugat 2011 , Concurs de piano de Benaguasil  
2011). És membre fundador de l’Associació pianística Leonid Sintsev.  

 


