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“El gran Beethoven i...!” 

 
 

                                         
                                                                                                        Lluís d’ARQUER, piano (BCN) 
 

Ludwig van BEETHOVEN (Alemanya, 1770 -1827)  

                             Sonata op. 13 “Patètica” 
Grave, Allegro di Molto e con Brio 

Adagio Cantabile 
Rondo Allegro 

 Scherzo núm. 2 opus 31                        

Lluís d’ARQUER (Barcelona)   

Improvisacions i composicions pròpies 

 
Lluís d’ARQUER 
Compositor i concertista de piano format a la prestigiosa Acadèmia Granados–Marshall de Barcelona i a l’Ecole Normale 
de Musique de París. Va viure la seva infància envoltat per l'ambient artístic d'una saga de grans creadors catalans, la 
família “Buigas”, on improvisava a l’estil de Bach i Chopin amb 7 anys.  
Dos dels seus grans mestres, Alícia de Larrocha i Aquil·les Delle-Vigne, l’han qualificat com un “gran artista, músic 
autèntic i profund, amb un immens talent i facilitat sorprenent”.  
La singular personalitat musical de Lluís d’Arquer, compositor, intèrpret i improvisador al mateix temps, el converteixen 
en un músic diferent l'originalitat del qual l’ha dut a crear, produir i dirigir diferents espectacles i activitats relacionats 
amb la música (Festival de Música de Benasque, l’escola de música per a adults “La Casa dels Músics”, quatre 
produccions d’òpera i els actuals “Solo Piano” i “No Solo Piano” al seu conegut “Teatre més Petit del Món”. 
És autor de la primera òpera en català del segle XXI “Un Dia ConVincent”, música per a contes i animacions, i de tres 
enregistraments discogràfics entre d’altres obres: “Música per a un viatge”, piano sol; “Simfonia de Ilegales”, cinema 
(nominat en quatre ocasions als Premis de la Crítica Musical Cinematogràfica Espanyola); i “De Miguel a Miguel”, teatre 
poètic, que l’han convertit en un músic “de culte”.  
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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    .................................................................................................................................. 
 
Telèfon/s   ................................................................................................................................................. 
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