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MIQUEL PÉREZ PERELLÓ. Guitarra.

És un dels guitarristes destacats de la seva generació, músic versàtil que ha profunditzat en la
guitarra com a instrument de llarga tradició tant culta com popular. Com a intèrpret de guitarra
actua com a solista i també en grups de cambra col·laborant amb músics de prestigi internacional.

Comença els seus estudis amb Vicent Ballester a Dénia d’on és oriünd, continuant a Alacant on
finalitza la seua carrera de guitarra amb el catedràtic José Tomás, alumne predilecte del mític
Andrés Segovia. A Barcelona perfecciona els seus coneixements musicals cursant un postgrau en
“L’Escola d’Arts Musicals Luthier”.

Ha realitzat un màster d’Investigació Musical a la VIU (Universitat Internacional de València), així
com el “Máster en Interpretación de guitarra clásica” de la Universitat d’Alacant.



Ha actuat tant en Espanya com en França, Itàlia, Suïssa, Alemània, Corea i Xina on ha realitzat

masterclass en diverses ciutats. La seua inquietud artística el porta a destacar com a
compositor-creador en espectacles on també la literatura i les arts plàstiques són protagonistes,
així els seus projectes han recorregut gran part dels teatres i auditoris del nostre territori.

Ha impartit classes d’història de la música a la Universitat Miguel Hernández com també al
“Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo” de València i “Conservatori Superior de Música
Salvador Seguí” de Castelló.

Resideix a València dedicat exclusivament a l’activitat artística. Interpreta els seus concerts amb

una valuosíssima guitarra anomenada “La Campiña” construïda pel guitarrer José Luís Romanillos,
Doctor Honoris causa per la Universitat d’Alacant 2014.

Discografia:
2002 Música española para dos guitarras. Amb el guitarrista Vicent Ballester 2007 Col·labora

amb Valentín Bielsa. Música per a guitarra de Vicent Ballester. 2007 Sinfonía Andalucía de

Derek Bourgeois. Amb L’Armònica de Bunyol, dirigida per Rank de Vuyst.

2009 El Llibre de Dénia per Vicent Andrés Estellés. Música original Miquel Pérez. 2011 Preludis

per a guitarra. Obra per a guitarra original de Miquel Pérez. 2013 Està la vida en tot. Cançons

originals de Miquel Pérez.

2014 Homer l’Odissea. Música original Miquel Pérez

2015 Marc Granell recitable. Música original Miquel Pérez.

2015 Pep Botifarra & Pau Chafer. “A un home que ve del poble, ningú fa abaixar la cara”

2015 Lluvia ácida. “Gota a gota”. Veu: Pepu Sulé. Guitarra: Miquel Pérez 2016 Miguel

Hernández. Recita Vicent Camps. Guitarra: Miquel Pérez 2016 Col•labora en “A un home que ve

del poble ningú fa baixar la cara” Pep Gimeno “El Botifarra i Pau Chafer”

2017. “Miguel Hernández”. Música original Miquel Pérez.

2017. “Homenatge a Joaquín Rodrigo”. Concert d’Aranjuez. O.M.A Director: Francesc Estévez.

2017. “Cant d’amor i de mort” d’Ausiàs Marc. Música de Miquel Pérez. 2017. “Homero la

Odissea” (versió castellana). Música Original Miquel Pérez. 2017. “Homer the Odyssey” (versió

anglesa). Música Original Miquel Pérez. 2018. “Sense meta ni rumb”. Miquel Pérez & Maria

Moreno. Poetes valencians musicats per Miquel Pérez.

2019. Col•labora en “Pep Botifarra & Pau Chafer – SIMFÒNIC”. Amb la Bratislava Symphony

Orchestra.

2020. “El dia que me quieras”. Miquel Pérez interpreta a Carlos Gardel a la guitarra.
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