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Miquel Abras presenta el seu nou disc al Centre Cultural 
Unnim de Terrassa 

 
El cantant de la Bisbal d’Empordà actuarà a l’equipament terrassenc el proper 
dissabte 12 de maig per presentar el seu quart disc “Equilibris Impossibles”. Amb 
aquest treball tanca la seva primera “trilogia” i dóna pas a nous ritmes fins ara 
inèdits. 
 
El Centre Cultural Unnim de Terrassa presenta dins la seva temporada de Directes 
l’actuació de Miquel Abras, un dels artistes amb més repercussió dins de l’escena 
musical catalana actual. Tancarà la programació de directes d’aquesta temporada el 
concert del grup revelació “Caliu” que actuaran el proper 2 de juny per presentar el seu 
primer disc.  
 
Miquel Abras 
 
Nascut a la Bisbal d’Empordà l’any 1977, Miquel Abras va iniciar la seva carrera en 
solitari l’any 2004, després de guanyar el premi Carles Sabater a la millor cançó en 
català amb “Fent Camí”. A partir d’aquest moment, va anar creixent la seva motivació 
per composar i gravar més cançons, fins que a l’any 2005 va guanyar el premi “Sona9” 
gràcies al qual va tenir l’oportunitat de gravar el seu disc de debut: “Entre Mil Vidres 
Trencats” (Musica Global, 2006). 
 
Dos anys més tard, va publicar “M’agradaria sentir el que tu sents” (Música Global, 
2008), treball distingit, l’any 2009, amb un dels principals guardons del país, el Disc 
Català de l’Any (Ràdio 4), i guardonat amb més de tres Premis Enderrock al millor 
artista, millor disc i millor lletra de cançó. 
 
L’any 2011 va presentar el seu tercer treball “Temps de Zel” (Música Global, 2010), 
disc que li ha valgut cinc nominacions als premis Enderrock per votació popular al  
millor artista, disc, directe i cançó (en la secció de cançó d’autor) i al millor videoclip 
per “L’últim adéu”. 
 
Precisament, el dia 3 de desembre de 2011, en motiu del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, la Taula de la Discapacitat de Terrassa va enregistrar un 
lipdub sota el títol "Aquesta és la nostra ciutat, queda molt per fer" amb la cançó de 
Miquel Abras “Crida” (http://www.youtube.com/watch?v=ktq8poIK5BY). 
 
“Equilibris impossibles”, el seu últim treball. 
 
“Aquest disc és molt optimista, però en temps de crisi tots fem equilibris impossibles 
per arribar a final de mes o per tirar endavant els propis projectes”, així és com defineix 
Miquel Abras el títol del seu últim treball, “Equilibris impossibles”. El disc, produït per 
Jaume Pla (Mazoni), suposa una ruptura estilística en el qual Abras deixa enrere l’amor 
i, en canvi, guanyen pes les històries quotidianes.  

http://www.casadelamusica.cat/clk/?e=3ba87c23-0c06-430b-afde-56b22587983e&h=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3Dktq8poIK5BY
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“Podria ser pitjor”, “Senyals de vida”, “Gira-sols mirant la lluna”, “Felicitat” i 
“Equilibris impossibles”, “El Club dels Carronyaires” i “La Placeta” són algunes de les 
onze cançons que formen aquest disc de pop positiu i optimista il·lustrat amb fotografies 
de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal. 
 
 
 
 
Les dades 
 
Organitza: Centre Cultural Unnim i Casa de la Música de Terrassa 
Directes: Miquel Abras 
Data: Dissabte 12 de maig de 2012 
Hora: 21 hores 
Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: Anticipada, 10 euros. Taquilla dia del concert, 12 euros. 
Més informació i venda d’entrades: www.fundacioct.cat i www.unnimentrades.cat  
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