Nota de premsa

El virtuosisme del pianista Miquel Farré a la
temporada de música del Centre Cultural
Unnim
Miquel Farré, un dels pianistes més destacats de la seva generació, actuarà amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) el dijous 12 d’abril a l’equipament
terrassenc.
Serà el tercer concert que ofereix l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) acompanyada
d’un solista o solistes de renom internacional, com Mireia Lico (viola) i Óscar Diago
(oboè) o Christian Lindberg (trombó). En aquesta ocasió compartiran escenari amb el
pianista terrassenc, Miquel Farré, amb qui interpretaran conjuntament el Concert per a
piano de Schumann, que Farré havia preparat ja als 17 anys juntament amb el mestre
Toldrà i que ara recupera amb la maduresa de tota una carrera, el prestigi aconseguit i el
reconeixement del públic. Aquest concert forma part de la temporada de música del
Centre Cultural Unnim que enguany compta amb cinc concerts.

Miquel Farré, pianista
Nascut a Terrassa el 23 de febrer de 1936, és un dels pianistes actuals de més prestigi de
la seva generació. La musicalitat, la força temperamental i el poder comunicatiu són
valors que la crítica subratlla a l’hora de referir-se a l’art interpretatiu d’aquest artista i
que doten d’un segell propi les seves versions del gran repertori per a piano. Miquel
Farré va ser alumne de grans músics com Tomàs Buxó, Sofia Puche, Pierre Sancan,
Stefan Askenasse i Wilhem Kempff.
La seva brillant trajectòria va començar als 18 anys quan va obtenir el primer premi
Internacional Maria Canals, gràcies al qual va poder tenir l’oportunitat d’oferir
múltiples actuacions per Europa i els Estats Units, amb les quals va obtenir grans èxits
de crítica i de públic. Posteriorment, ha estat guardonat amb les màximes distincions del
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona: Premi Extraordinari, Premi
d’Honor de virtuosisme i el Premi Onía Farga.
Entre els seus enregistraments destaquen els Cds consagrats a les obres de Frederic
Mompou, de qui, segons el diari de París Le Monde,“Miquel Farré és un intèrpret
privilegiat”.
L’Orquestra Simfònica del Vallès
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), amb seu a Sabadell, és una de les orquestres
més importants de Catalunya. Va néixer l’any 1987 en el sí de l’Associació de l’Òpera
de Sabadell. Un any més tard, es va convertir en l’única orquestra simfònica de l’Estat
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espanyol organitzada empresarialment com a societat anònima laboral, en la qual els
seus músics i treballadors són al mateix temps propietaris i accionistes.
Aquest funcionament absolutament pioner al nostre país converteix l’OSV en una
orquestra molt especial, una orquestra que viu com cap altra del seu públic, dels seus
concerts i de la seva qualitat.
Com a reconeixement a la seva tasca de difusió i divulgació de la gran música
simfònica, l’any 1992 va rebre el Premi Nacional de Música, atorgat per la Generalitat
de Catalunya.
Música clàssica al Centre Cultural Unnim
El concert del proper dijous 12 d’abril de 2012 és el quart de la temporada estable de
música clàssica dels cinc que estan programats.
L’últim concert de la temporada serà el dijous 3 de maig de 2012 amb l’OCT48 i Ara
Malikian (violí) que, sota la direcció del violinista Quim Térmens, interpretaran el
programa A. Vivaldi: Concerto grosso opus 3 núm.11, W.A. Mozart: Divertiment en
fa major KV 138, B. Britten: Simfonia simple, i A. Vivaldi: Les quatre estacions.

______________________________________________________________________
Les dades:
Concert: OSV i Miquel Farré
Direcció: Eduard Portal
Piano: Miquel Farré
Programa:
R. Schumann: Concert per a piano i orquestra
J. Brahms: Simfonia núm. 1 en do menor, opus 68
Data: Dijous, 12 d’abril de 2012
Hora: 21h.
Lloc: Centre Cultural Unnim. Rambla d’Ègara, 340. Terrassa
Preu: 30 euros
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat i www.unnimentrades.cat
Tel.: 902 180 677
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