
Amb obres mestres de Beethoven i Brahms

BORIS GILTBURG INTERACTUA AMB 8 MÚSICS DE L’ORQUESTRA DE
VALÈNCIA EN LA NOVA CITA DE “CAMBRA AL PALAU” A L’ALMODÍ

Divendres, 12 de febrer. Palau de la Música

El  cicle  “Cambra  al  Palau”  del  Palau  de  la  música,  que  es
desenvolupa íntegrament a l’Almodí, rep demà dissabte a les 19.00 hores
la  visita  de  Boris  Giltburg,  un  dels  pianistes  internacionals  més
importants de l’actualitat, i artista en residència del Palau de la Música la
temporada passada. Pujarà a l’escenari de l’edifici gòtic amb 8 músics de
l’Orquestra de València per a interpretar obres de Ludwig van Beethoven i
Johannes Brahms.

Es  tracta  d’un  concert  d’indubtable  interés  artístic,  que  ha  volgut
destacar la regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, ja que “des
de fa tres temporades hem introduït  la figura de l’artista resident,  que entre
altres funcions està la de treballar amb el professorat en un concert del nostre
cicle  de  cambra”.  D’esta  manera,  “els  nostres  músics  aprofundixen  en
l'execució  i  interpretació  de  la  música  de  cambra  amb un  prestigiós  artista
internacional,  experiència  necessària  i  enriquidora  per  al  seu  creixement
artístic”. En este sentit, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que “hem
recuperat este concert  que va ser cancel·lat  pel  confinament a causa de la
pandèmia, i això ens permet poder gaudir en esta edició d’un magnífic pianista
com és  Giltburg,  però  també de  la  violinista  Leticia  Moreno,  l’actual  artista
resident, que en març també pujarà a l’escenari de l’Almodí amb més músics
de l’Orquestra”.

Per la seua part, el director titular i artístic de l’Orquestra de València,
Ramón Tebar, ha volgut destacar que Boris Giltburg és un “magnífic pianista
amb una importantíssima projecció internacional, un d’eixos músics dels quals
em sent  molt  orgullós  de  poder  haver  vinculat  a  l’Orquestra  com a  artista
resident”. D’esta manera, Giltburg interactuarà amb un elenc del professorat de
l’Orquestra de València format per Roberto Turlo, oboé; Vicente Alós, clarinet;
Santiago  Pla,  trompa;  Juan  Sapiña,  fagot;  Anabel  García  del  Castillo,  violí;
Esther Vidal, violí; Santiago Cantó, viola i David Forés, violoncel. Interpretaran
junts el Quintet per a piano i instruments de vent en mi bemoll major, op. 16 de
Ludwig van Beethoven i el Quintet per a piano i quartet de cordes en fa menor,
op. 34 de Johannes Brahms. Giltburg, a més, tocarà la cèlebre Sonata per a
piano “Clar de lluna” de Beethoven.

Boris Giltburg va nàixer a Moscou i es va traslladar a Tel Aviv en la seua
infància. En 2002 va guanyar el segon premi en el Concurs de Santander i en
2011, en el Concurs Arthur Rubinstein. En 2013 va guanyar el primer premi en
el Concurs Reina Elisabeth. Ha tocat amb orquestres com les Filharmòniques
d’Israel,  Londres,  Oslo  i  Sant  Petersburg.  En 2010 va  debutar  en  els  BBC
Proms de Londres.


