
Lluís Vila. 

Va néixer a Sabadell. Als 10 anys va entrar a l'Escolania de Montserrat, on va començar a 

prendre classes de violí, piano i cant, i es va destacar com a solista. Aviat va entrar en contacte 

amb el món de la direcció amb la coral “Belles Arts" de Sabadell. 

Més tard, durant quatre anys va ser director titular del Cor Príncep d'Astúries d'Oviedo. Durant 

aquesta etapa, va tenir les seves primeres experiències com a director professional, dirigint, 

entre d'altres, l’Orquestra Simfònica d'Astúries, l'Orquestra de la Universitat d'Oviedo i 

l’Orquestra Simfònica Juvenil de Gal·les. 

A l’any 1989, es va traslladar a Viena per estudiar a l'Escola de Música d'aquesta ciutat, amb 

Leopold Hager i Günther Theuring. Becat per a institucions espanyoles i austríaques, es va 

graduar cinc anys més tard en direcció d'orquestra i direcció coral. 

Durant aquests anys va ser membre del cor Arnold Schoenberg de Viena, amb el qual va 

participar en diverses produccions i gravacions per a l'Òpera de Viena amb Claudio Abbado i va 

realitzar nombrosos concerts i enregistraments amb Nicolaus Harnoncourt i Concentus 

Musicus Wien. 

Durant cinc anys va ser director de la “Wiener Motettenchor”, la “Kirchenchor Mariahilf” i va 

dirigir altres agrupacions com l'Orquestra austríaca Tonkunst, Vienna Waltzes Orchestra, 

l'Òpera de Cambra de Viena, el Wiener Singakademie, etc ... 

Lluís Vila també ha treballat amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orquestra Simfònica de 

l'Empordà, l’Orquestra Barroca Catalana, el Cor Nacional d'Espanya, l'Orquestra de la Ràdio 

Búlgara, l’Orquestra de Cambra de Cervera, el Cor de la Comunitat de Madrid, Lieder Camera, 

la societat coral de la Universitat de València, etc .. va ser director assistent del Cor del Gran 

Teatre del Liceu. Ha col·laborat amb la revista musical catalana i la Österreichische Musik 

Zeitschrift, entre altres publicacions especialitzades. 

Del 2001 al 2016 va ser el director de la Coral Sant Jordi, fent dos enregistraments, i ha estat 

professor de direcció coral a l'ESMUC. 

Ha impartit cursos a Portugal, Múrcia, Lleida, Vitòria, Mallorca, Astúries, Alemanya, etc. En 

l'actualitat és director musical del Festival Internacional de Música de Cantonigròs. 

 


