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COMUNICAT DE MITJANS 

 

MIREIA FARRÉS 
Mireia Farrés, trompeta 
Mercè Hervada, piano 

 
Programa 

Norman Bolter, Marsha’s gift / Paul Hindemith, Sonata per a trompeta i piano en si  

George Enescu, Légende / Joseph Turrin, Two portraits 

Richard Peaslee, Nightsongs / Eric Ewazen, A song from the heart 
 

Diumenge, 27 de maig de 2018 / 20.00 h / Sala de Cambra 

 

 Mireia Farrés, una gran trompetista 

Mireia Farrés, una de les millors trompetistes del món, torna a la Temporada Ibercamera Girona 

en la que serà la seva quarta aparició i la primera en format de recital. Va oferir el Concert per a 

piano i trompeta de Xostakóvitx, el 2012 i el 2015 amb l’Orquestra  de Cambra de Viena i la del 

Da Camera, respectivament; i el passat 2017 va interpretar el Concert per a trompeta de Haydn 

amb l’Orquestra Nacional d’Hongria i János Kovács. 

Solista de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i qualificada per Martha 

Argerich com a “trompetista i música extraordinària”, ens presentarà un recital amb repertori 

del s. XX i XXI. La seva vocació per explorar les possibilitats sonores més coloristes i intimistes de 

l'instrument l'ha portat a participar en diverses formacions cambrístiques, com el duet estable 

amb la pianista Mercè Hervada, interpretant música original per a trompeta i piano.  
 

 Un repertori original per a trompeta posarà fi al Cicle de Cambra 

El recital començarà amb el Marsha’s gift, del compositor nascut a Minnesota, Norman Bolter; 

a continuació es podrà escoltar la Sonata per a trompeta i piano en si de Paul Hindemith, escrita 

des  de l’exili el 1939 com un cant de protesta i de lament als esdeveniments de la Segona Guerra 

Mundial; Légende, obra que va compondre Enescu per a la competició de trompeta de 1906 al 

Conservatori de París, obrirà la segona part del recital; seguidament s’escoltarà Two portraits de 

Joseph Turrin, peces escrites en estil romàntic però amb llenguatge contemporani; a 

continuació, Nightsongs de Peaslee, que va ser encarregada pel trompetista Harold Lieberman 

per un recital al Carnegie Hall i, finalment, una de les composicions més meravelloses del 

repertori contemporani per a trompeta, A song from the heart d’Eric Ewazen clourà la vetllada. 
 

Barcelona, 21 de maig de 2018 
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    BIOGRAFIES 

 
Mireia Farrés, trompeta 
 
Trompeta solista de l'OBC i professora de l'Esmuc, aquesta jove instrumentista catalana es va 
formar al conservatori de Manresa, on va obtenir el premi d'honor de trompeta i música de 
cambra. 
 
Al New England Conservatory de Boston, becada per la mateixa universitat i sota el mestratge 
de Charles Schlueter, va obtenir el premi del departament de vent amb menció d'honor en 
l'especialitat de solista i l'Honor Brass Quintet en l'especialitat de cambra. Va començar des de 
molt jove la seva experiència orquestral amb a la JONC. Fou trompeta solista a l'Orquestra Ciutat 
de Granada des del 2001 al 2004, any en què va guanyar la plaça a l'OBC, tasca que desenvolupa 
encara avui. 
 
Per les seves brillants i emotives interpretacions ha estat sovint convidada a actuar com a solista 
en orquestres de nivell nacional i internacional com la Nacional d'Andorra, Simfònica de 
Granada, Real Filarmònica de Galícia, Simfònica de Praga, Simfònica Salvador de Bahia, 
l'Orquestra de Cambra de Viena i la Gioorquestra. La solista ha participat al Festival Pau Casals 
de Prada de Conflent, Festival de Torroella de Montgrí, Festival de Peralada i Festival Grafenegg, 
tocant en primícia una obra de Matthias Pintscher per a 2 trompetes amb Tine Thing Helseth. 
Recentment ha estat en gira per Espanya amb l’Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria 
dirigida per János Kovács. Ha tocat amb Christian Zaccharias, Jaime Martin, Yuja Wang i Martha 
Argerich, entre d'altres. 
 
Actualment, a més d'exercir la tasca docent a l' ESMUC, col·labora com a professora a Joves 
Orquestres de l'Estat com la JONC JONDE, imparteix classes al Festival de Verbier i al Aurora 
Music Festival i exerceix de jurat a concursos com el ARD, a més d’impartir classes magistrals als 
conservatoris superiors d'arreu de l'Estat i d'Europa. La federació mundial de joves líders i 
emprenedors li va atorgar el Guardó Jove, concedit per la Jove Cambra Internacional de 
Catalunya. Així mateix, ha obtingut el premi TOYP (The Outstanding Young Person)en la 
categoria d' èxits culturals. 
 

Mercè Hervada, piano 

Va cursar el grau professional amb la professora Margarita Serrat i el professor Benjamí 
Santacana al Conservatori Superior de Música del Liceu, sempre amb les màximes qualificacions. 
Va completar els estudis superiors de piano i música de cambra a l’Acadèmia Franz Liszt de 
Budapest amb Györgi Nádor, Andras Mihay, Andras Kemenes i Laszlo Somfai. 

La seva llarga trajectòria professional l’ha portat a tocar amb diversos grups de cambra. Hervada 
també ha estat repertorista de l’ESMUC i pianista de la Royal Academy of Dancing.  

Des de l’any 2000, té un duet amb la trompetista Mireia Farrés, amb qui ha tocat en nombrosos 
recitals i festivals nacionals i internacionals.  Actualment desenvolupa la seva vocació 
pedagògica com a professora de piano a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell. 
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