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És llicenciat en Filologia Catalana i Diploma d'Estudis Avançats per la Universitat de 
València. Des de 1995 dedica la seua labor investigadora a camps diversos com la 
literatura, la història social de la llengua, la cultura tradicional i la història local del seu 
poble i de la serra d'Espadà. Entre els personatges que ha estudiat amb més profunditat 
trobem els literats Enric Valor, Joaquim Garcia Girona, Carles Salvador, Eloi Ferrer, 
Antoni Roig i Civera, Elisa Pérez Rodríguez, la pintora Teresa Pascual, els mestres 
Eleuterio Pérez Solernou, l'actor Pepe Alba, l'eclesiàstic Manuel Rius Arrufat i l’ideòleg 
valencianista Vicent Tomàs i Martí. 

Entre els seus llibres destaquen Paraula de la terra en homenatge a Enric Valor (1997), 
Una veu en el camp valencià. Aproximació a la història de la JARC (1998); l'edició amb 
Ramon París del poema èpic Seidia (2000); la Història de la Unió de Llauradors i 
Ramaders del País Valencià (2001), l'edició del drama históric Romeu! (2007) i una 
intensa col·laboració com a comissari adjunt en el catàleg i l'exposició de l' Any Enric 
Valor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (2010-2011). A més, ha publicat un parell 
de guies sobre llenguatge visibilitzador: Guia per un llenguatge igualitari en els mitjans 
de comunicació (2009) i Llenguatge + gestos cap a la Igualtat. Una guia de carrer (2020). 
El darrer Ilibre publicat és Josep Francesc Boix Senmartí El mestre que estimava la natura 
i la poesia (1901-1933), en Publicacions de l'UJI (2020). 

Des de 1995 és membre del consell de redacció de la revista Saó i col·laborador de 
diverses publicacions: L'Alé (Eslida), Passadís-Quadern de Lletres (Benicarló), Pentecosta 
(Castelló de la Plana), Caramella (Massalfassar), Font i Exágono (Vilareal), Beceroles 
(Alcanar), Papers dels Ports (Morella), Annals (Torrent), Braçal (Sagunt), Mirades (Llíria), 
Quaderns d’Investigació d'Alaquàs, Anuari de I'Agrupació Borrianenca de Cultura 
(Borriana), Aigualit (la Vall d'Uixó), Camp de I'Espadar (Nules), Empelt i Aiguaclara 
(Benassal) i La Fontanella (Costur). 

Té diversos premis d' investigació idiomàtica, històrica i de literatura. 

Professionalment, és tècnic de l'administració local, assessor lingüístic i docent de 
cursos i conferencies sobre llengua i literatura de diverses entitats. 

 


