
Sota la dirección de Ramón Tebar

JAVIER  PERIANES  I  L’ORQUESTRA  DE  VALÈNCIA  INTERPRETEN  EL
CONCERT PER A PIANO DE GRIEG EN RECORD A JOSÉ ITURBI

Dijous, 10 de juny. Palau de la Música

Javier Perianes és un dels pianistes espanyols de la seua generació
més aclamats a nivell internacional. Torna a la programació del Palau de
la Música per a interpretar a l’Auditori de Les Arts, a les 19.30 hores, amb
l’Orquestra de València i sota la direcció de Ramón Tebar, el Concert per
a piano d’Edward Grieg. Es tracta d’una obra mestra del repertori per a
este instrument, i una de les més volgudes pel gran públic. La Simfonia
núm. 4 de Piotr Ilitx Txaikovski, completa este programa temàtic que porta
per títol “Music for millions”, dedicat a la figura de José Iturbi en el 125
aniversari del seu naixement.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha recordat que José
Iturbi  es va convertir,  durant  els  anys 30,  en un dels  músics més populars
d'Amèrica, fins i tot abans d'arribar a Hollywood. En este sentit ha destacat que
el músic valencià “volia portar la música clàssica al gran públic a través de les
pel·lícules, aconseguint que la música clàssica tinguera quotes de popularitat
mai  vistes”.  “Music  for  millions”,  ha  afegit  Tello,  “és  un  d'estos  famosos
llargmetratges  en  els  quals  Iturbi  apareix  tocant  i  dirigint,  precisament,  el
Concert  per  a  piano  de  Grieg,  al  costat  d'una  orquestra  conformada quasi
íntegrament per dones”.

El  director  del  Palau,  Vicent  Ros,  ha ressaltat  la  presència de Javier
Perianes  que  “s’unix  a  grandíssims  pianistes  internacionals  que  ens  han
acompanyat durant tota la temporada, i que eleven el prestigi de l’Orquestra de
València com Joaquín Achúcarro, Rudolf Buchbinder, Valentina Lisitsa, Boris
Giltburg, Josu de Solaun o Vadym Khodolenco”. 

La carrera internacional  de Javier Perianes li  ha portat  a actuar  amb
directors  como  Daniel  Barenboim,  Charles  Dutoit,  Zubin  Mehta,  Gustavo
Dudamel,  Yuri  Temirkanov,  Gianandrea  Noseda,  Gustavo  Gimeno,  Juanjo
Mena, Vladimir Jurowski o Daniel Harding, y participar en festivals com els BBC
Proms, Lucerna, Primavera de Praga, Ravello, Stresa, Vail, Blossom y Ravinia.
És Premi Nacional de Música 2012 i Artista de l’Any 2019 de los International
Classical Music Awards (ICMA).

Esta  temporada  inclou  debuts  amb  la  London  Symphony,  Tonhalle
Zürich, Nederlands Philharmonic i NHK Symphony Orchestra. Perianes també
és un actiu intèrpret de música de cambra, col·laborant regularment amb la
violista  Tabea  Zimmermann  i  el  Cuarteto  Quiroga.  D’anteriors  temporades
destaquen actuacions amb la  Wiener  Philharmoniker,  Concertgebouworkest,
Czech  Philharmonic,  simfòniques  de  Chicago  i  Boston,  filharmòniques  de
Londres, Nova York i Los Ángeles i Philharmonia Orchestra, entre d’altres.


