
                                            CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA 

                            Dimarts 19 de setembre de 2017 a les 20.00 hores 

                       Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                  

                                                                 Saló d’actes

                                                                    Barcelona 
         “Sis delicades pianistes de Roma”    

   
  Monica SECONDINI                         

                                                        

      
     Klarasofia PALAFERRI  Giovanna CATAVITELLO    Francesca FURLAN   Elena MARANGIO          Elena BUCCI 

 

FRÉDÉRIC CHOPIN (Polònia, 1810 - França, 1849)                                                                                         Estudi op 25 n. 2 
LUDWIG VAN BEETHOVEN  (Alemanya, 1770 - Àustria, 1827)                     Primer moviment de la sonata "La Tempesta" 
GIOVANNI ALLEVI  (Itàlia, 1969)                                                                                                                                   Come sei veramente 
YANN TIERSEN (França, 1970)                                                                                                                          Il favoloso Mondo di Ameli 
GABRIEL FAURE (França, 1845 - 1924)                                                                                                       Ketty valze (4 mans) 
MAURICE RAVEL (França, 1875 - 1937)                                         L’Emperadriu de les pagodes de "Ma mère l'oye"(4 mans)  
AMY BEACH  (EUA, 1867 - 1944)                                                                                                     Summer dreams (4 mans) 
EMIL HRADECKY (Hongria, 1913 - 1974)                                                                                                                                    Tango (4 mans) 
                                                                                                                                                                           Valzer (4 mans) 
JU SCIUROVSKIJ  (Itàlia actual)                                                                                                       Dansa espanyola (4 mans) 

                     El pastor (4 mans) 
                     Balalaica (4 mans) 

                     Marxa (4 mans) 

GIUSEPPE GALLUZZI (Itàlia actual)                                                                                              La petita andalusa (4 mans) 
                     Villanella (4 mans) 

                     El tic tac del molí (4 mans) 
  
Nascuda a Roma, MONICA SECONDINI estudia piano des de molt jove a l'escola de música "Ludovico Vittoria" de Roma amb els mestres 
Peverini Loris Silvestri, Raffaella Caratelli Lionello Cammarota graduant-se al Conservatori "Ottorino Respighi" de Latina el 1993. Segueix les 
classes de música per a cecs al "Margherita di Savoia Institut" i obté el certificat de música en Braille per als discapacitats visuals. Apareix al 
Festival de Música d’Isola del Liri, a la província de Frosinone, el Festival de Música a Arezzo i Grosseto. Ha donat concerts al Saló Baldini de 
Roma a favor de la Unió Italiana per a Cecs. Ha inaugurat l'Aula Magna de  Liceu Científic Demòcrit amb la presència de l'alcalde Walter 
Veltroni. Va fer el concert de primavera a la seu de Mercedes Benz a Roma, com a solista i en un quartet de jazz. És l'organitzadora del Festival 
de Música "NOTTE di NOTE" a la Vila Margarida de Savoia a Roma i comissaria del Concurs Internacional "Rovere d'Oro" a Camogli. Ha tocat 
sovint en quartet de jazz als concerts del Festival de Jazz d’Atina a Fiuggi, concert del festival al Pontifici Seminari Major Romà (Sant Joan de 
Roma) i com a solista i duo amb el mestre Alirio Díaz al Teatre de Siracusa. 
Organitza seminaris per a guitarra i piano a la ciutat d'Atina. Va fer un concert com a solista al Fiuggi Music Festival. És l'organitzadora del 
Concurs Internacional de piano, cordes i música de cambra "Concentus Roma" en la seva tercera edició. 
Va participar com a organitzadora i pianista del Campidoglio a la Protomoteca "Unitat d'Itàlia". 

www.racba.org                                                                                                                      www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                                          
 
                                                                                                            

 
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom  ..................................................................................................................  

 

Correu electrònic  ........................................................................................................................ 

http://www.racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

