
JUAN DIEGO FLÓREZ TORNA AL PALAU DE LA MÚSICA PER INTERPRETAR UN
REPERTORI AMB ÀRIES I CANÇONS DE BELLINI, DONIZETTI, VERDI I BIZET

Diumenge, 12 de maig. 19.30 hores. Sala Iturbi

Torna demà diumenge al Palau de la Música de València el reconegut tenor peruà
Juan Diego Flórez, un dels cantants lírics més apreciats pel públic valencià en un recital
amb les  entrades pràcticament  esgotades,  en  el  qual  estarà  acompanyat  pel  pianista
Vincenzo Escalera. Esta serà la segona ocasió que visite l'auditori valencià, després del
seu debut en recital ple d'èxit fa dos anys amb el mateix pianista. A més, la vinculació amb
l'auditori valencià es va estendre amb el concert amb l'Orquestra de València al Palau de
la  Música  de  Barcelona,  l'abril  de  l'any  passat.  Demà  interpretarà  un  programa  amb
cançons  i  àries  belcantistes  de  Vincezo  Bellini  i  Gaetano  Donizetti  i  altres  àries  de
famoses òperes de Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Jules Massenet, Charles Gounod i
Franz Lehar. 

Nascut a Lima en 1973, Flórez va fer el seu debut professional en 1996 al Rossini
Opera Festival de Pesaro, que va ser un verdader èxit i que va marcar l’inici d’una carrera
estel·lar. Eixe mateix any, amb tan només 23 anys, va debutar en La Scala de Milán, dirigit
per  Riccardo  Muti,  Des  de  llavors,  ha  aparegut  de  manera  constant  en  els  teatres  i
escenaris més importants del món amb directors de fama internacional. En 2007, Juan
Diego Flórez va concedir el bis de l’ària “Ah! Mes amis” de l’òpera de Donizetti La fille du
régiment, cèlebre pels nou do de pit, en el Teatro allà Scala de Milán, trencant així el veto
de  repetir  àries  vigent  des  de  1933.  En  2008,  va  repetir  la  mateixa  gesta  en  el
Metropolitan de Nova York després de diversos anys en què no es repetia una ària. Va ser
nomenat en 2012 Ambaixador de Bona Voluntat de la UNESCO i va ser premiat en 2014
pel World Economic Forum amb el Crystal Award.


