Data: Diumenge 25 de novembre del 2018
Hora: A les 7 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Canal
Organitza:ASSOCIACIÓ DE LA MÚSICA
Col·laboren: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
CASA CANAL

Programa
DANIEL LIGORIO, Piano
EAST AND WEST SIDE STORY
HOMENATGE a Claude Debussy (1862-1918) y Leonard Bernstein (1918-1990)
CLAUDE DEBUSY
3 Estampas
Pagodas
Le soireé dans Granada
Jardins sous la plouie
La isla alegre
LEONARD BERNSTEIN
Symphonic dances from West side story Arreglo M.Hauley
………………………
MODEST MUSSORGSKY (1839-81)
Cuadros de una Exposición
Promenade I
1. Gnomo
Promenade II
2. El viejo castillo
Promenade III
3. Tullerías
4. Bydlo
Promenade IV
5. Baile de los pollitos en su cascarón
6. Samuel Goldenberg y Schmuÿle
7. Limoges – El Mercado
8. Catacumbas
Sepulcro Romano
Cum mortuis in lingua mortua
9. La cabaña sobre patas de gallina (Baba-Yaga)
10. La gran puerta de Kiev

DANIEL LIGORIO
Considerat per la crítica i el públic com un dels pianistes de major projecció de
l’actualitat, ha ofert recitals - sol o amb orquestra- a les sales i festivals més prestigiosos
d’Espanya obtenint un gran reconeixement. Es pot destacar, per exemple, l’opinió de
Xavier Montsalvaltge “El arte pianístico de Daniel Ligorio no engaña porque es, por
encima de todo, auténtico” desprès d’un recital a l’Auditorio Nacional amb l’orquestra de
Radio Televisió Espanyola; o la del crític Xavier Cester que, amb ocasió de la
interpretació del cinquè concert de Beethoven al Palau de la Música amb l’Orquestra
Simfònica Nacional de Catalunya va dir que “desde la inolvidable visita de Claudio
Arrau no escuchábamos en Barcelona un emperador pianísticamente tan extraordinario”
Els darrers anys ha participat en projectes tan importants com la gravació del concert per
a piano i orquestra del mestre Joaquín Rodrigo, amb el segell Naxos; l’estrena
internacional, amb motiu dels cinquanta anys de les Juventudes Musicales de Espanya,
del concert per a dos pianos i orquestra “Juventus” d’Antón García Abril; la gravació de
la integral para piano de Manuel de Falla; la integral dels trios de Turina per a piano,
violí i cello amb el Trío Arriaga; les gravacions de l’obra de George Gershwin i,
recentment, d’Enric Granados amb el segell discogràfic Warner Music. Des de l’any
2005 és professor de piano i música de cambra al Conservatori Superior de Música del
Liceu de Barcelona.
Els seus premis com a pianista i component de diferents grups de càmera l’hi ha obert les
portes a importants gires de concerts ja sigui per Europa com per Amèrica i Àsia.
Destaquen els premis a l’Estat espanyol de les Juventudes Musicales de España, el
Infanta Cristina o el de la Fundación Yamaha, mentre que a nivell internacional
destaquen el "Kendall Taylor Beethoven Piano Prize", el Quilter piano competition , el
"Hopkinson Gold Medal & Sydney & Peggy Shimmin Piano Prize" així com
l’International Tournamet Competition desprès de ser seleccionats com a millor grup de
música de Cámara Espanyol i, també el primer premio del concurso Gaetano Zinnetti a
Verona
Ha col·laborat amb el Quartet Brodsky, el Quartet de la Gewendhause de Leipzig, el
Quartet de Praga, el Quartet Pezze Italià, amb els directors Marcello Biotti, Robert King i
Josep Pons, així com amb les orquestres més prestigioses del país, como L’Orquesta
Simfònica de Sevilla, l’Orquesta Simfònica de Màlaga, l’Orquestra simfònica de
Córdoba, l’Orquestra Pablo Sarasate de Pamplona, l’Orquestra de Radio Televisión
Española, l’Orquesta Simfònica de Galicia, l’Orquesta Simfònica de Murcia, l’Orquesta
Simfònica d’Extremadura, l’Orquesta Simfònica de la Gulbenkien de Lisboa, entre altres.
També es pot destacar la seva col·laboració com assessor musical amb el director de
cinema Ventura Pons, gravant fragments pianística per a la seva pel·lícula “The food of
love”
Actualment prepara una gravació de trios Americans per al segell Naxos, així com una
gira de concerts promocionant la seva darrera gravació de la integral per a piano del
mestre Manuel de Falla.
Es pot visitar la seva página web: www.danielligorio.com

