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Biografia
D'origen molt humil, els seus pares van ser el bidell i la mandadera 

del convent de San Pascual de Vila-real. A partir dels tres anys, a causa 
d'un accident -va caure a la sèquia del poble- i a una miopia congènita, van 
aparèixer dolències oculars que perdurarien tota la seva vida.  Cap a 1859 es 
trasllada amb els seus pares a Castelló de la Plana. Allí ,i a causa de la 
precària  situació  familiar,  la  seva  formació  es  va  reduir  als  cursos 
elementals de l'Escola Municipal i no seria fins a 1860 quan rebria les seves 
primeres nocions de solfeig i piano d'Eugenio Ruiz, un músic cec. Al seu 
torn, el també cec Manuel González, conegut com "el Cec de la Marina" va 
introduir al jove Tàrrega en el coneixement de la guitarra.

En 1862 s'instal·la a Barcelona possiblement encoratjat pel guitarrista 
almeriense Julián Arques. En aquesta primera etapa catalana va dur una vida 
nòmada, tocant en restaurants, cafès i tavernes. Assabentat el seu pare, li 
va obligar a tornar a Castelló, on va reprendre els seus estudis de piano. 
Als quinze anys es va traslladar a València, emparat sota la protecció del 
comte Parcent, a la mort del qual va tornar a Castelló.

En 1868 treballa com pianista del Casino en Burriana, on va obtenir la 
protecció d'Antonio Canesa, comerciant de la localitat. Amb ell viatjaria a 
Sevilla, on coneixeria  a Antonio Torres, constructor de les guitarres que 
després tocaria Tàrrega. També gràcies a l'ajuda de Canesa va ingressar en 
1874 en l'Escola Nacional de Música i Declamació de Madrid (Real Conservatori 
de Música de Madrid) on va cursar la carrera de piano. No obstant això, la 
seva popularitat arribaria per la seva habilitat guitarrística, fins a tal 
punt, que els professors del centre li van suggerir que es dediqués a aquest 
instrument. En aquesta etapa madrilenya realitzaria diversos concerts en la 
capital i en altres ciutats espanyoles.

A la fi de 1880, arran d'un concert en Novelda (Alacant), va conèixer a 
María Josefa Arrisso, amb la qual es va casar en el nadal de 1881. Al març de 
1882  va viatjar a París on va actuar en el palau de la reina d'Espanya 
Isabel II, bandejada llavors, i en diversos salons de la noblesa parisenca. 
En  tardor  i  1882,  després  d'una  breu  estada  en  Burriana  i  Castelló,  la 
família es va instal·lar a Madrid. Es va dedicar  l'ensenyament particular i 
a esporàdics concerts que no resolien la seva estreta situació conómica.

En 1884 s'instal·la definitivament a Barcelona, on va fer amistat amb 
Isaac Albéniz, sent el primer que va transcriure per a guitarra obres del 
compositor català. Tárrega no es prodigava en concerts, sinó que era més amic 
del recital íntim, entre un reduït cercle i amistats. Per aquesta data se li 
coneixen actuacions a Perpinyà (França) i Saragossa. A  la  fi  de  1888  va 
passar a viure provisionalment a València, ciutat en la qual contava amb 
diversos discípulos (F. Pau, M. Loscos, F. Corell, etc). En 1892 torna a 
Barcelona,on va conèixer a Miquel Llobet, que llavors tenia catorze anys 
d'edat. Fins a 1902, Llobet coincidirien els seus estudis en el Conservatori 
Municipal de Barclona amb les lliçons del mestre vila-realenc.

En 1894, convidat pel doctor W. Leckie, va oferir una gira per Cannes, 
Niça, Montecarlo i París, ciutat a la qual tornaria en 1897 per a donar un 
concert en la sala Pleyel. Possiblement  afligit per una malaltia, no va 
oferir després d'aquest concerts públics fins a 1899, data en la qual va 
iniciar a Granada una gira que li duria des d'Algesires fins a Argel, on 
coneixeria a Saint-Saëns.

L'activitat concertística de Tàrrega durant els dos primers anys del 
segle XX és molt escassa degut principalment a un canvi de plantejament sobre 
la tècnica de la pulsació. Actuaria a Barcelona en 1902 i en 1903 donaria una 
gira per Itàlia. L'any següent va emprendre una gira per diverses localitats 
valencianes i en el 1905 va tornar de nou a oferir concerts a Itàlia.

En 1906 va patir un atac d'hemiplejía  que li va paralitzar el costat 
dret i el seu cos durant diversos mesos. A partir de 1907 reprendria els seus 
recitals  en  cercles  íntims  de  Barcelona,  així  com  a  Alcoi,  València  i 
Castelló. En 1909 va viatjar a València, Alcoi, Cullera i Picanya, on va 
compondre  la  seva  última  obra,  Oremus,  datada  el  2  de  desembre.  Al  dia 
següent, al trobar-se malament, va tornar a la seva casa del carrer València 
en Barcelona, on va morir.


