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AGRAÏMENTS A: 

 EULÀLIA  i SANDRA, per la seva paciència i 
disponibilitat. 
ALBERT, per la seva col·laboració en la difusió de la 
informació del concert. 
MANEL, JOSE G., BA-NOÍ i CONXI per la seva escolta 
pacient i el seu suport. 

per Fix Nicolet 
 

 

Dissabte 12 de gener de 2013 

a les 19 h  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

François - Xavier   Nicolet  
va néixer a Rennes    (França),  

i va rebre dels seus pares la seva 

 primera guitarra als 18   mesos.    

Va realitzar els seus estudis   al  

Conservatori   de   Rennes  amb 

 els guitarristes Thierry  Mercier 

 (membre de l’IRCAM)  i   Hervé  

Merlin (fundador del Quatuor Amanecer), es va perfeccionar amb els mestres 

Gérard Abiton a Orléans, Pablo Màrquez a Estrasburg. També va rebre classes dels  

directors Pierre-Alain Biget, Eric Sobzick i Martin Gester, i dels compositors André 

Couasnon, Jindrich Feld i Sérgio Assad.  

    En marge dels seus estudis, es produeix de concertista tant com a solista com a 

membre de grups de cambra en varis països Europeus  (Bèlgica, Catalunya, 

Dinamarca, França, Polònia,  Rússia i Espanya). També va ser tiorbista en 
l’orquestra del Parlament Europeu de Estrasburg, dirigit  pel  mestre M. 
Gester; en 2007, va aprendre a tocar el banjo en un mes per una sèrie de 

concerts en el Palau de la Musica Catalana (Barcelona) amb la orquestra Julià 

Carbonell de Lleida, que dirigeix el mestre Alfons Reverté. Ha sigut nombrat en 

nombrosos certàmens nacionals e internacionals (Bèlgica, França i Espanya). En 

2008, va guanyar el premi a la millor interpretació de musica contemporània en el 

certamen “pluri-instrumental” de l’ARJAU (Barcelona) i tocarà en el festival “Noves 

Influencies Musicals” de Barcelona. El mateix any, va rebre el tercer premi en el 

certamen Miquel Llobet de Barcelona. 

    El seu interès per la musica contemporània el va portar a estrenar obres amb el 

violinista i compositor Manel Ribera (Duo Fluido) dels compositors Josep Galeote 

(qui les va dedicar la Sonata Hivernal) i Gloria Villanueva (Sonata PostData). En 

2011, va tocar per la radio nacional polonesa el concertino para guitarra y 

orquesta de A. Tansman, en  VIIth Guitar Festival de Varsovia, dirigit pel mestre     

J. Rogala. 

     

        Des de fa mes de quinze anys, es dedica a la pedagogia i ha impartit classes en 

els conservatoris i escoles de musica de Rennes, Orléans i Estrasburg (França), i es 

actualment professor en les escoles de música de l’Ametlla del Vallès, la Creu Alta i 

l’Escola Pia de Sabadell (Barcelona). 

 

 

Fantasía "que contrahace el arpa en la manera de Ludovico"   -  Alonso Mudarra 

 

Variacions sobre un tema de Mozart Op.9                                    -   Ferran Sors 

 

Tres Cançons Catalanes                                                                     -   Miquel Llobet 

      La Nit de Nadal 
      La cançó del lladre 
      El noi de la mare 
 

Tango Op165nº1                                                                                -  Isaac Albéniz 

Torre Bermeja                                                                                     -  Isaac Albéniz 

 

Asturias                                                                                                -  Isaac Albéniz 

Recuerdos de la Alhambra                                                               -  Francesc Tàrrega 

Dansa Espanyola nº1 "La vida breve"                                            -  Manuel de Falla  

 

Invocación y danza                                                                            -  Joaquín Rodrigo 

 

Monasterio de Sal                                                                              -  Paco de Lucia 
 


