
Sota la direcció del principal director convidat Álvaro Albiach

JOSU DE SOLAUN, RECENT GUANYADOR EN ELS ICMA, INTERPRETA
AMB L’ORQUESTRA DE VALÈNCIA EL CONCERT DE DVORÁK 

Dimarts, 24 de gener. Palau de la Música

El  pianista  valencià Josu  de  Solaun,  recent  guanyador  en  els
prestigiosos  Premis  Internacionals  de  Música  Clàssica  (ICMA)  2023,
tornarà a actuar amb l’Orquestra de València, demà dimecres a les 19.30
hores, dins de l’abonament del Palau de la Música. La cita serà al Teatre
Principal, on interpretarà el Concert per a piano i orquestra en sol menor
d’Antonin Dvořák, sota la direcció del principal director convidat Álvaro
Albiach.  L’Intermezzo,  op.  72:  Quatre  interludis  simfònics de  Richard
Strauss  i  el  cèlebre  Concert  Românesc de  György  Ligeti,  en
commemoració  del  centenari  del  compositor  hongarès,  completen  el
programa.

D’esta manera, Josu de Solaun, que acaba de rebre el Premi ICMA 2023
en  la  categoria  d’Instrument  Solista  per  l’àlbum  De  Solaun  Haydn  Piano
Sonatas, interpretarà el concert de Dvořák, romàntic i ple de lirisme i melodia,
que requerix d’una àmplia sensibilitat i domini de la tècnica. “És un extraordinari
músic per qui sent una profunda admiració i estima, i amb qui mantenim una
estreta  vinculació  que  també  s'estén  als  Premis  Iturbi”,  ha  expressat  la
presidenta del Palau, Gloria Tello, qui ha volgut felicitar al pianista valencià pel
guardó obtingut, que ja va guanyar-ho el 2021. Tello ha explicat que “treballem
per a posar en valor a figures com la de Josu de Solaun que triomfen arreu del
món, i facilitar que es troben emparats i reconeguts pels seus paisans”.

En este programa, el públic també podrà escoltar el Concert Românesc
de  György  Ligeti,  programat  en  commemoració  del  centenari  del  seu
naixement. El director del Palau, Vicent Ros, qui ha volgut unir-se a la felicitació
a  Josu  De  Solaun,  ha  aclarit  respecte  a  Ligeti  que  “tanquem  el  nostre
homenatge a un dels més reconeguts compositors del segle XX, que vàrem
iniciar  també amb l’Orquestra de  València  amb la  supèrbia  interpretació  de
Ramifications en el passat concert d’abonament”.

Josu de Solaun és aclamat per la premsa internacional i va obtindre el
2021 el  premi  ICMA pel  seu enregistrament  de  sonates  per  a  violí  i  piano
franceses  amb la  violinista  Franziska  Pietsch  (“Fantasque”).  Entre  els  seus
pròxims  projectes  destaca  la  gravació  de  tant  els  concerts  per  a  piano  i
orquestra de Franz Liszt, com la seua Totentanz, amb la Filharmònica Nacional
de Moràvia. Guanyador dels primers Premis del XIII Concurs George Enescu,
del XV José Iturbi i del I Concurs de la Unió Europea, ha estat convidat a actuar
en  distingides  sales  de  concerts  de  tot  el  món.  És  membre  de  concursos
internacionals tan prestigiosos com l’Enescu i Genève.


