
        
 
 
 
 
 
 
 

 IV Cicle 
“UNA HORA DE MÚSICA A L’OCAB” 

Concert a càrrec de 
 

 NÚRIA LLAURADÓ 

 (piano) 
 

 

Dissabte 6 de juny de 2015 a les 19.00h 

ENTRADA  LLIURE (LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA) 

Amb la col·laboració de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚRIA LLAURADÓ 
Nascuda a Barcelona, inicia els seus estudis musicals a l’edat de 4 anys a l’escola Cor 
de Músic de Castelldefels on hi cursa llenguatge musical, cant i piano amb la 
professora Marga Cano. 

Paral·lelament a la seva formació musical, es gradua en Arquitectura (2010) i cursa un 
Màster en Formació del Professorat (2013). 

Fruit de les seves inquietuds, ingressa al Conservatori Superior de Música del Liceu de 
Barcelona per continuar els seus estudis musicals en l’especialitat de Pedagogia. Rep 
classes de piano del professor Raimon Garriga; amb qui també amplia la seva 
formació a l’Acadèmia Marshall. Actualment es troba en la finalització d’aquesta 
etapa i en la preparació del seu recital de graduació (2015). Aquesta situació l’ha dut 
en els darrers mesos a oferir part del seu repertori en diferents espais de Celrà, Reus, 
Castelldefels, Barcelona i Lausanne. 

Com a pianista ha participat en trobades de joves músics, concerts monogràfics, 
conferències i altres activitats culturals de la seva ciutat i ha acompanyat a cors i 
alumnes d’altres instruments. Com a docent, exerceix en ambdós àmbits: 
l’arquitectura i la música. 

 
 
Preludi i Fuga en La Major, BWV 888 ................................................... J.S. Bach 

La maja y el ruiseñor, Suite Goyescas ............................................. E. Granados 

Variations sérieuses. Op. 54 ..................................................... F. Mendelssohn 

 

Trois Nouvelles Etudes Méthode de Moscheles, núm. 1 .................... F. Chopin 

Drei Klavierstücke, D. 946 núm. 2 .................................................... F. Schubert 

Sonata en La menor, Op. 28 núm. 3 ................................................ S. Prokofiev 
 

 
 

ORQUESTRA DE CAMBRA D’ACORDIONS DE BARCELONA 
http://www.ocab.cat           orquestra.ocab@gmail.com            Tel. 93 410 30 60 

Proper concert OCAB: Cloenda temporada 2014/15 
Auditori Pepita Sellés - dissabte 27 de juny de 2015 a les 19.00h 

Proper concert IV Cicle “Una hora de música a l’OCAB” 
Dissabte 24 d’octubre de 2015 a les 19.00h 

Cavall Bernat (grup d’havaneres) 

c. Entença, 218, entresol 4a 
08029 – BARCELONA 
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