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El prestigiós pianista terrassenc Miquel Farré ofereix un 

recital al Centre Cultural Terrassa 
 
Miquel Farré torna al Centre Cultural de Terrassa per interpretar la música de 
grans compositors clàssics com Mompou, Granados, Fauré i Frank, el dijous 21 de 
febrer. El concert s’inclou en la 27a Temporada de Música de l’equipament 
terrassenc. 
 
La 27a Temporada de Música del Centre Cultural Terrassa ofereix, en aquesta ocasió, el 
concert de Miquel Farré amb el piano com a instrument protagonista. El dijous 21 de 
març tindrà lloc el concert per a piano nº12 de Mozart i les Danses Hongareses de 
Brahms a càrrec de l’OCT48 i Daniel Ligorio. Seguidament, el divendres 19 d’abril, 
l’Orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya oferirà el concert Llegendes 
del cinema. Tancarà la Temporada de Música, el concert que oferirà la Coral Nova 
Ègara i Euroquartet Ensemble, el divendres 17 de maig, amb obres de Beethoven, 
Schuman i Romaní. 
 
Miquel Farré, el pianista 
 
Nascut a Terrassa el 23 de febrer de l’any 1936, Miquel Farré és un dels pianistes 
actuals de més prestigi de la seva generació. La musicalitat, la força temperamental i el 
poder comunicatiu són alguns dels valors que la crítica acostuma a subratllar al referir-
se a l’art interpretatiu d’aquest artista i que doten d’una atractiva personalitat les seves 
versions del gran repertori per a piano. 
 
En la seva formació hi han intervingut noms tan prestigiosos com Tomás Buxó, Sofia 
Puche, Pierre Sancarn, Stefan Askenasse i Wilhem Kempff. Guanyador, als 18 anys, del  
Primer Internacional Maria Canals, va ser guardonat amb les màximes distincions que 
atorga el Conservatori Superior de Música de Barcelona: el Premi Extraordinari, el 
Premi d’Honor de Virtuosisme i el Premi Onía Farga. 
 
La brillant trajectòria de Miquel Farré inclou múltiples recitals i actuacions per Europa i 
els Estats Units, on ha obtingut grans èxits de públic i de crítica.  
 
En l’apartat de les col·laboracions en música de cambra, destaquen les realitzades amb 
Montserrat Alavedra, Sofia Puche, Ramon Coll, Gonçal Comellas, Rodney Friend, 
Radu Aldulescu, Jean Pierre Rampal, Trio Pasquier, Quartet Sonor, Brodsky Sting 
Quartet i London Soloist’s Ensemble, entre altres. 
 
Ha actuat amb orquestra sota la direcció d’Eduard Toldrá, Manuel Oltra, Joan Lluís 
Moraleda, Albert Argudo, Gonçal Comellas, Jordi Mora, Edmon Colomer, Anton 
Nanut, Cornel Dumbraveanu, Nicholas Roth i Jan Krenzm, entre altres. 
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Entre els seus CD’s destaquen els consagrats a l’obra de Frederic Mompou. 
 
Miquel Farré és catedràtic del Conservatori Superior de Música de Barcelona i ha 
impartit cursos i masterclass a Europa i als Estats Units. 
 
Sobre el Programa 
 
El concert s’iniciarà amb la interpretació de Set cançons i danses de Frederic Mompou, 
a qui enguany es recorda pel vint-i-cinquè aniversari de la seva mort. Completaran la 
primera part del concert els Valsos poètics i Dues Danses espanyoles, oriental i 
romàntica, d’Enric Grandados. 
 
En la segona part, hi destaca el Nocturn op 36 núm. 4 de Gabriel Fauré, mestre per 
excel·lència de la música francesa.  
 
El Preludi, Coral i Fuga, obra escrita el 1854 per César Frank i considerada l’obra més 
important de les seves composicions per a piano, tancarà el concert.  
 
 
 
Les dades: 
 
Concert: Miquel Farré 
Recital de Piano 
Programa: Mompou (1893-1987): “Set Cançons i danses”; E. Granados (1867-1916): “Valsos poètics” i 
“Dues Danses espanyoles”; G. Fauré (1845-1924): “Nocturn op.26 núm.4”; C. Frank (1822-1890): 
“Preludi, Coral i Fuga”. 
Data: dijous 21 de febrer de 2013   
Hora: 21 h. 
Preu: 12 €    
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.fundacioct.cat/

