
Xavier Cabrera i Aparisi naix a la ciutat de Gandia l´ any 1981.Comença 

els estudis de música a l´ escola de la “Agrupació Artístic Musical Ausiàs 

March” de Beniarjó (València), , amplia els estudis al Conservatori Professional 

de música de Cullera i posteriorment al Conservatori Professional de música 

“Mestre Tàrrega” de Castelló, on finalitza els estudis professionals de música a 

l´ especialitat de trompeta sota la direcció d´ En Cèsar Rubio, sent membre de la 

jove Orquestra “Mestre Tàrrega”. L’any 2005 finalitza els estudis Superiors de 

Música en l´ especialitat de instrumentista (trompetista),rebent les màximes 

qualificacions, sota la direcció d´ En Vicent Campos, al conservatori Superior de 

Música “Salvador Segui”de Castelló de la Plana, sent membre de l´ Orquestra 

Simfònica i del quintet de Metalls de dit conservatori. Ha estat convidat a 

l´Orquestra Simfònca de Castelló. A realitzat diversos cursos de 

perfeccionament amb músics de gran prestigi, com ara Enrique Rioja, Maurice 

André, Benjamin Moreno, Andrea Lucci, Stockolm Chamber Brass, Canadian 

Brass,Vicent Campos, i amb directors com George Phelivanian i Cristobal Soler. Cursos de 

manteniment i reparació de instruments amb Tomas Lubitz, ingenier de la casa 

Yamaha a Alemanya.

 En quant a experiència docent, ha impartit classes de trompeta ,solfeig i conjunt instrumental al 

centre d´ estudis reconeguts de música “Mestre Valdoví” de Gandia a l’escola de Música de 
Beniopa, Beniarjó, Alfauir , i a l’escola de La Societat Musical Nova d’Alcoi. Actualment es mestre 
a l’Escola de Música  Professional Districte Marítim del Grau de Gandia on també 

imparteix trompeta, música de cambra i conjunt Instrumental  i a les escoles de música de 
Benirredrà i Escolapios de Gandia.

  Ha sigut director de la Banda Jove de la UAM Sant Francesc de Borja 

de Gandia. Actualment dirigeix la Banda Jove de Benirredrà,  i la Banda de Música de l´escola de 
Música de les Escoles Pies de Gandia. 

 Es membre de la Universal Symphony Orchestra amb la qual realitza 

una gira de concerts per tot el territori espanyol amb un espectacle de Bandes 

Sonores.

 Trompeta lead a la Scorcia Big Band Boom. Amb qui ha enregistrat un CD.

 Ha participat en varíes gravacions de estudi per a cantautors i diferents grups de música.

 Com a compositor ha estat creador de diverses marxes de processó 

dedicades a Germandats de la Setmana Santa de Gandia així com de música 

festera, Pasdobles i música per a festes de Moros i Cristians.

 Actualmente també es mestre de trompeta del cos de funcionaris interins de la Generalitat 
Valenciana.


