Dario Barroso.
Nascut a Tarragona, inicia els estudis de guitarra al Conservatori de Música de Tarragona amb
Joana Albiol, acabant-los amb màxima qualificació i Premi Extraordinari en Guitarra.
És premiat per la Fundació de Música Ferrer-Salat amb la beca "Joves Promeses", dos anys
consecutius (2011 i 2012), per a estudiar al Conservatori Superior del Liceu (Barcelona), on
actualment cursa l’especialitat de Guitarra Clàssica sota la tutela de Guillem Pérez-Quer.
L'any 2014 torna a ser becat per la Fundació de Música Ferrer-Salat amb la Beca d'Excelència
per continuar els seus estudis.
Ha rebut consells de Carles Trepat, Àlex Garrobé, Zoran Dukic, Margarita Escarpa, Miguel
Trápaga, Gerardo Arriaga i Marco Tamayo, entre d’altres mestres.
Ha sigut premiat a diferents concursos i certàmens. Els més recents d’aquest són: X Certamen
Llobet, Barcelona (2n premi, premi del públic i premi al millor guitarrista català), 2o Concurso
de Guitarra "J.C. de Arriaga", Bilbao (2n premi, Nivell IV) i Certamen “Daniel Fortea”, Benlloch
(2n premi, Categoria A).
El jove guitarrista tarragoní realitza una tasca concertística activa com a solista, que compagina
amb la música de cambra, àmbit en el que treballa amb diferents formacions, com el duet amb
la guitarrista Míriam Paretas, amb el que va ser premiat amb el Premi Extraordinari de música
de cambra del Conservatori del Liceu.
Compagina l’interpretació de música acadèmica amb diversos projectes de música moderna,
sempre obert a noves experiències i l’aprenentatge de nous llenguatges.
Altres premis:
2a, 3a i 4a Mostra de Joves Guitarristes de les Comarques de Tarragona, el VIII Concurs de
Interpretació Musical Vila de Salou (2n premi), Certamen de Joves Guitarristes Daniel Fortea
(2n i 1r premi de la Categoria B, VI i VII edició), I Concurs de Guitarra de Girona "Josep Ferrer"
(2n premi), Premios Honoríficos "David Rusell” (menció d'honor, 6a i 7a edició i Beca "José
Tomás”).
Ha format part de l’orquestra de guitarres Eclecticordia, dirigida per Danielle Kassner i ha
col·laborat amb la JOSC (Jove Orquestra Simfònica de Castelló). Ha actuat com a solista amb
l'orquestra de Juventudes Musicales de Castelló i la banda del Conservatori Professional de
Música de la Diputació de Tarragona.

