
DUET DE GUITARRES PARETAS-MONGE

Aquesta nova formació de guitarristes neix a Costa Rica a l’any 2021, format per la guitarrista Miriam Paretas

Gil nascuda a Barcelona (Espanya) i el guitarrista costarriqueny Jorge Monge Solano, nascut  a San José.

Ambdós músics, amb una àmplia trajectòria concertística a nivel nacional i internacional, decideixen unir les

seves carreres guitarrístiques en busca de un repertori que els permeti explorar els diversos colors i sonoritats

que la guitarra pot oferir. El seu amor per la música clàssica amb arrels procedents del folclore llatinoamericà i

espanyol  serà el eix central del seu duet.

Han actuat en el Centre d’Arts Promenade (San José), Centre Cultural Victoria (Cartago) i properament se’ls

podrà escoltar a la sala Cullell de l’Universitat de Costa Rica en el cicle de concerts “Música en el Campus”.

Recentment el compositor i guitarrista Gustavo Porras els ha dedicat  la obra “Impromptu i vals”.



Miriam Paretas Gil: Nascuda a Barcelona a l’any 1989, obté el títol de Grau Superior al Conservatori Superior

de Música del Liceu amb el concertista Guillem Pérez-Quer i guanya el Premi Extraordinari de Música de

Cambra amb el guitarrista Darío Barroso.

Com a solista ha realitzat concerts en diversos cicles de renom a Catalunya com: Associació d’amics i deixebles

de Joan Massià i Maria Carbonell a l’Ateneu Barcelonès, XV Premis Salvador Reixach, ha tocat per el prestigiòs

compositor i director d’orquestra Leo Brouwer al «Homenaje a Leo Brouwer» organitzat pel Conservatori del

Liceu i el Certàmen Internacional de Guitarra «Miquel Llobet» y ha col·laborat com a solista amb l’orquestra

barroca The Ripieno Concert. Ha sigut membre de diverses formacions de música de cambra amb les quals ha

participat a l’Auditori Whintertur (Barcelona), Sala Miralls del Gran Teatre del Liceu, a la Sagrada Família

(Barcelona), Cicle de Música als Parcs 2014 (Barcelona). Ha format part de la Orquesta de Guitarras de

Barcelona, (2007-2009), amb la qual ha participat al: Teatro del Poloriama (Barcelona), X Festival Rencontres

Musicales de Mediterranée (Còrcega), X Muestra Musical de Plectro “Ciudad de Valladolid” i a l’Auditori de

Barcelona sota la direcció de Leo Brouwer, emès per la Televisió de Catalunya (TV3).

Des de el 2014 fins el 2019 fou membre integrant del grup «22STRINGS QUARTET» amb el qual va realitzar

concerts per Catalunya, Madrid (Espanya), Londres (UK) i una gira per les ciutats de Yixing, JiNan i JinHUa

(Xina). Actualment desenvolupa la seva tasca docent a l’Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d’Anoia

(Catalunya).

Jorge Monge Solano: Originari de San José, inicia els seus estudis d’ instrument a l’any 2011 amb el seu pare.

Posteriorment estudia en l’Escola Municipal de Música de Santo Domingo d’Heredia sota la tutela del professor

Pablo Zamora i Aarón Mejía on va destacar com a integrant de l’orquestra de guitarres.

Continúa la seva formació guitarrística a l’Escola d’Arts Musicals de l’Universitat de Costa Rica, en el programa

d’etapa bàscia a l’any 2016 i a nivell universitari a l’any 2019 a on va gravar el seu últim disc “Mosaicos”

juntament amb l’Orquestra de Guitarres de la UCR. També ha col·laborat a la gravació de l’últim disc del mestre

Gustavo Porras amb l’obra “Reminiscencia #2”.

Com a guitarrista s’ha presentat en escenaris molt importants tant nacionals com internacionals: Teatre Eugene

O’Neill, Teatre Mélico Salazar, Teatre Nacional de Costa Rica, Sala Xochipilli (Mèxic).

Ha rebut classes magistrals de mestres reconeguts mundialment com: Berta Rojas (Paraguai), Mauro Zanatta

(Itàlia), Jorge Caballero (Perú), Gerardo Tamez (México), Sergio Coto Blanco (Costa Rica/ Alemanya), entre

d’altres.

Actualment exerceix la seva tasca docent a l’Acadèmia de música Allegro i està cursant el batxillerat i

licenciatura a la carrera musical amb énfasis en la guitarra a l’Universitat de Costa Rica sota la tutela del metre

Ramonet Rodríguez.




