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Formació acadèmica
Doctor en Història Moderna (UB, 2014), Màster en Estudis Històrics (UB, 2010),
Llicenciat en Periodisme (UAB, 2003) i Llicenciat en Comunicació Audiovisual
(UAB, 2003).

Experiència professional
Responsable de la secció de Món i dels continguts d’història del setmanari d’actualitat
El Temps (2005-2011); redactor de la secció d’Economia del diari Avui (2003);
col·laborador de la revista de divulgació històrica Sàpiens.

Premis
Premi Claustre de Doctors (accèssit), Universitat de Barcelona (2016), per la tesi
doctoral L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu
temps.
Beca Notari Raimon Noguera, que contempla la publicació de la tesi doctoral (2014).
Premi Ferran Soldevila de biografia, memòries i estudis històrics. Ex aequo, amb l’obra
titulada La premsa a Catalunya durant la Guerra de Successió (2014).
Premi Recull, en la modalitat de Retrat Literari, amb l’obra titulada El rastre de les
meves soles (2004).

Exposicions
Una mirada al 1700, a partir dels gravats de la col·lecció Gelonch Viladegut. Barcelona,
Museu Marès, juny de 2014-gener de 2015. Assessorament històric i redacció de textos
del catàleg.

Congressos
Congrés Internacional The Economic History of the book in Early Modern Period.
Universitat d’Anvers, Bèlgica, 2018. Comunicació titulada: “The importance of ephemera
for the printing industry in Early Modern Period: the case of Barcelona”.
XV Congrés d’Història de Barcelona. Història de la premsa diària de Barcelona. Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona, 2017. Comunicació titulada: “La Gazeta de
Barcelona (1695-1806) i la gènesi de la premsa periòdica a Catalunya”.

Jornada de Fonts documentals per a l’estudi del període de la Guerra de Successió a
Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2014. Ponència titulada: “Gasetes i
relacions: la utilització de la premsa en un context de guerra”.
Els Tractats d’Utrecht: clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans.
Universitat Pompeu Fabra, 2014. Comunicació titulada: “Les gasetes de Rafael Figueró:
una eina al servei de la informació i la resistència durant la Guerra de Successió”.
VII Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Catalunya entre la guerra i la pau: 1713,
1813. Universitat de Barcelona, 2013. Comunicació titulada: “Els efectes de la Guerra
de Successió en la impremta catalana”.
V Jornades d’Història de la Premsa. Premsa i Guerra. Barcelona, 2013. Comunicació
titulada: “Premsa, política y guerra a la Catalunya moderna: l’impressor Rafael Figueró
(1642-1726)”.
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