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Nascut a Figueres el 1958. Llicenciat i doctor en Història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Ha compaginat la seva tasca professional a la Guàrdia Urbana de Figueres, on va 
ingressar l'any 1982 i on ocupava actualment el càrrec de sotsinspector, amb la 
recerca, la docència universitària i els estudis d'especialització. Fou professor 
d’Història de Catalunya a l’Escola de Policia de Catalunya i d’Història de la 
Seguretat a l’Escola de Prevenció i Seguretat de la UAB. 
Autor de llibres d'història i de divulgació, va escriure diverses novel·les negres i 
rondallles. 
Ha mort el dia 20 de març de 2013.  
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 “Òbviament, si algú llegeix senceres aquestes VIII Rondalles ja té 
el meu agraïment etern i la meva consideració més d istingida. Si, 
a més a més, per algun casual o efecte inesperat de  la bondat 
natural del lector o lectora, les troba acceptables  o pensa que li 
han fet passar una estona lluny de les cabòries prò pies de 
l’existència humana adulta, sàpiga, el lector o la lectora, que des 
d’ara mateix també sóc el seu més segur i humil ser vidor.  “  
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**Aquesta guia ha estat elaborada el 20 de març de 2013. Serà ampliada properament. 
 
 


