
                                               CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      

                                     Dimarts 8 d’octubre de 2019 a les 20.00 hores 

                          Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                                                                                                                                          

                                                                                             Saló d’actes                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                Barcelona  
“Recital de piano”  

 

                                                                  MERITXELL BRUGUÉ piano  

 

Franz Schubert (Àustria, 1797- 1828)                                                             Impromptu n. 3 Op. 142   
 

Robert Schumann (Alemanya, 1810 - 1856)                                                                 Escenes d'infants 
Persones i països estrangers  

Una història divertida  

L'home del sac  

El nen suplicant  

Felicitat perfecta  

Un esdeveniment important  

Somiant  

A la cantonada del foc   

Cavaller sobre el cavall de bosc  

De manera gairebé massa seriosa   

De por   

El nen s'adorm   

El poeta parla 

 

Maurice Ravel (França, 1875 - 1937)                                                                     Sonatine                                                                                                           

Modéré 

Mouvement de menuet 

Animé 
 

Frederic Mompou (Barcelona, 1893 - 1987)                                                         Suburbis (selecció) 

El carrer, el guitarrista i el vell cavall 

Gitanes 

     L'home de l'Arisó 
 

Meritxell Brugué Noguer (1993, Sarrià de Ter) s’ha format com a pianista al Conservatori Isaac Albéniz de Girona amb M. Àngels 

Pardàs, a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb Denis Lossev i a la Guildhall School of Music & Drama de Londres, on va 

estudiar el màster en interpretació becada per la mateixa institució, amb Peter Bithell. Ha estat guardonada amb diversos premis entre els 

quals destaquen el 2n premi al Concurs Ciutat de Girona (2009), Menció d'Honor al Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya 

(2010), 2n Premi al concurs Arjau (2013) i Premi Revelació de l’associació Magic Room (2016). Ha actuat a l’Auditori Viader de 

Girona, a l’Auditori de Barcelona i al Milton Court de Londres, entre d’altres. 

   www.racba.org                                                                                                       www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                       

 
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 

(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom  
............................................................................................................................................. 

Correu electrònic  ..................................................................................... 

http://www.racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

