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qui sóc

Seleccionada com a artista emergent de la temporada 2022-23 per la
prestigiosa institució Joventuts Musicals de Catalunya, Noguer es presenta
com una de les noves veus dins del món del piano clàssic actual.

La seva musicalitat i la seva capacitat per treure un so únic al piano així
com les seves intenses i emotives interpretacions, li han permès establir
una estreta connexió amb el públic i han esdevingut l'essència de la seva
personalitat com a músic.

Meritxell Noguer concep la música des de la seva universalitat, lliure de
límits i amb una atrevida determinació a l'hora de proposar versions
úniques, humanes i directes del repertori clàssic al públic del nostre
temps.



L'AUDITORI, Barcelona
2015

futur

Gravació de RESONANCE, Girona
2021-22

història

GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC &
DRAMA (Peter Bithell), Londres
2015-17

CONCURS ARJAU, Barcelona
2012

ST JOHN'S WATERLOO, Londres
2017

AUDITORI JOAN PLAÇA, 
València
2021 JARDI DELS TARONGERS,

Barcelona 
2022

MILTON COURT, Londres
2016

ATENEO, Madrid
2020

ACADÈMIA DE BELLES 
ARTS, Sabadell
2018

ESMUC (Denis Losev), 
Barcelona
2012



FESTIVAL DE TORROELLA DE MONGRÍ, Girona
Juliol 2022

temporada 2022-23

ST BRIDE'S, London
Juliol 2022

FESTIVAL TOCA'M, Tortosa
Juny 2022

TOUR CATALONIA
Temporada 2022-23

Llançament de
RESONANCE 

ST ALFEGE CHURCH, London
Juliol 2022



Resonance

En el seu primer àlbum Resonance, Noguer proposa una col·lecció
d'obres que han tingut una influència important en el seu
desenvolupament com músic i que l'han portada a ser la pianista
que és ara.

Aquest àlbum engloba tres veus diferents de la història de la
nostra cultura que reflecteixen com pot arribar a ser de diversa la
música i alhora com d'intacte el poder de l'art es manté al llarg
dels segles, amb una recerca ininterrompuda per comprendre'ns,
implicar-nos i realitzar-nos com a éssers humans.

La sensibilitat de la pianista ha estat sempre lligada a aquest
repertori i ara ha decidit presentar al públic una nova versió
d'aquestes tres obres que sempre han ressonat dins seu.

Data de llançament: Per anunciar



repertori
Ludwig van Beethoven | Piano Sonata No. 8 Op.13 en Do menor
I. Grave — Allegro di molto e con brio 
II. Adagio cantabile
III. Rondo: Allegro

Robert Schumann | Escenes d'infants Op.15
1. Persones i països estrangers
2. Una història divertida
3. L'home del sac
4. El nen suplicant
5. Felicitat perfecta
6. Un esdeveniment important
7. Somiant
8. A la cantonada del foc
9. Cavaller sobre el cavall de bosc
10. De manera gairebé massa seriosa
11. De por
12. El nen s'adorm
13. El poeta parla

Maurice Ravel | Sonatine
I. Modéré
II. Mouvement de Menuet
III. Animé



crítica
« La seva emoció, quan interpreta, es traspassa

immediatament al públic assistent com per
exemple amb les subtils i emocionant obres de
Granados, tota delicadesa, o la profunditat de

l’ànima russa de Txaikovsky, fetes amb
simplicitat sense exegeracions, simplement

arribant al fons de l’ànima musical »

Associació Musical de 
Mestres Directors

« Humil de personalitat, és una intèrpret molt
dotada del seu instrument, amb una
sensibilitat extraordinària i un notable
caràcter pedagògic, senzill però a la vegada
carismàtic »

Diari de Girona



contacte

meritxellnoguer@gmail.com

+34 697 79 43 65

gràcies

www.meritxellnoguer.com


