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Els virtuosos de la música, Ayako Fujiki i Claudio 

Ferrarini, junts a l’escenari del Centre Cultural Terrassa 
 
 
El primer concert de la temporada, divendres 4 d’octubre, reunirà a la 
prestigiosa pianista Ayako Fujiki i al reconegut flautista Claudio Ferrarini, 
que interpretaran un repertori amb obres de Sarasate, Rodrigo, Albéniz, 
Granados i Falla.  
 
Enguany el Centre Cultural Terrassa commemora 28 anys de temporades de 
música ininterromputs. Per commemorar-ho, l’equipament terrassenc acollirà, 
aquesta Temporada Tardor 2013,  quatre concerts, dos dels quals de caràcter 
solidari: Ayako Fujiki i Claudio Ferrarini (4 d’octubre); OCT48 i Mireia Pintó 
(25 d’octubre); Polifònica de Puig-Reig (22 de novembre) i Orquestra 
Simfònica del Vallès (26 de setembre).   
 
AYAKO FUJIKI (piano)  
 
Ayako Fujiki, pianista i compositora nascuda a Tòquio, ha perfeccionat el seu 
talent amb Alícia de Larrocha i Carlota Garriga a l’Acadèmia Marshall de 
Barcelona, especialitzant-se en música espanyola, amb Carmen Bravo 
Mompou, també en les obres de Frederic Mompou. Ha ampliat estudis a 
Amsterdam, Graz, París, Moscou i Londres. Ha tocat al Japó, Espanya, Regne 
Unit, Àustria i Suïssa, entre altres països. 
 
El 2005 va ser distingida amb el diploma “Especialització en Música 
Espanyola”. El 2007 va aconseguir el títol “Màster en Música Espanyola”. Va 
ser Finalista en el Concurs Internacional de Piano de Viena. Ha actuat en 
diversos festivals de música, i ha enregistrat diversos CDs. Ha composat peces 
orquestrades amb piano i altres instruments per a pel·lícules, publicitat i 
documentals, incorporant tècniques musicals clàssiques i electròniques. 
 
CLAUDIO FERRARINI (flauta) 
 
Claudio Ferrarini, flautista nascut a Zurigo (Itàlia), va diplomar-se al 
Conservatori de Música de Parma i va ampliar els seus estudis a Suïssa, Itàlia i 
Àustria. 
 
Paral·lelament va iniciar una intensa activitat concertística que el va fer estar 
present en les cites més importants i diferents Festivals Musicals 
Internacionals. Ha fet enregistraments per a diverses emissores de radio i 
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televisió. Ha gravat més d’un centenar de CDs i diversos compositors 
contemporanis li han composat expressament obres per a flauta. 
 
El 1994 va fundar l’Accademia Farnese de la qual és solista i director artístic. 
És el titular de la Càtedra de Flauta a la Universitat di Alta Formazione Musicale 
A. Boito de Parma i de diversos Cursos de Perfeccionament a Universitats i 
Conservatoris d’arreu del món. 
 
 
Programa 
 
I Part 
 
Pablo Sarasate (1844-1908) 
 
- Zigeunerweisen 
- Prière et Berceause 
- L’éventail noir 
 
Joaquin Rodrigo (1901-1999) 
- Ária Antigua 
 
Isaac Albéniz (1860-1909) 
- Serenata 
- Prelude 
- Berceuse 
- Sevilla 
- Granada 
- Le Printemps 
 
 
 
 

 
II Part 
 
Enric Granados (1867-1916) 
- Quatre Danses espanyoles 
• Oriental 
• Andaluza 
• Danza triste 
• Zambra 
 
- Sis Tonadillas en estil antic 
• La Maja de Goya 
• La Maja Dolorosa 
• Amor y odio 
• El Majo timido 
• El Mirar de la Maja 
• El Majo discreto 
 
Manuel de Falla (1876-1946) 
- Set cançons populars espanyoles 
 
Pablo Sarasate (1844-1908) 
- Les adieux 
- Introducció i Tarantella 

 
 
Les dades 
 
Concert: Ayako Fujiki (piano) i Claudio Ferrarini (flauta) 
Dia i hora: divendres 4 d’octubre a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 15 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.vendaentrades.cat/

