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La JONC tanca el Concurs Maria Canals al Palau i 
obre el Festival Emergents a l’Auditori  

 

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya serà l’orquestra titular de la 

GRAN FINAL DEL CONCURS MARIA CANALS, que tindrà lloc el proper 6 d’abril 

al Palau de la Música Catalana  

 

La formació també serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la 

primera edició del FESTIVAL EMERGENTS, impulsat per l’Auditori de 

Barcelona  
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Dijous 6 d’abril la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) serà l’orquestra de la 

Gran Final del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona, sota la 

direcció de Manel Valdivieso i amb els tres finalistes del concurs de piano com a 

solistes.  Amb aquesta col·laboració a llarg termini i que vol anar-se ampliant amb el 

temps els dos projectes s’uneixen i reforcen mútuament amb l’objectiu comú de donar 
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oportunitats formatives i professionalitzadores d’excel·lència als joves intèrprets de 

Catalunya i de tot el món, assenyala l’organització del concurs de piano.  

 

El programa, que s’acabarà de tancar en funció dels candidats que arribin a la final del 

concurs, constarà de tres concerts per a piano d’entre el següent repertori: 

 
L. V. BEETHOVEN, Concert núm. 4 en Sol Major, op. 58 
F. CHOPIN, Concert núm. 1 en mi menor, op. 11 
R. SCHUMANN, Concert op. 54 en la menor 
S. RACHMANINOV, Concert núm. 2 en do menor, op. 18 
S. PROKOFIEV, Concert núm. 3 en Do Major, op. 26 
M. RAVEL, Concert en Sol Major 
P. TXAIKOWSKI, Concert op. 23 núm. 1 en si b menor 

 
Els assajos tindran lloc de l’1 al 6 d’abril en el marc del 76è encontre de la JONC, del 
qual el concert de la final n’és la culminació.  
 
Concert 
6 d'abril, a les 20.30h, al Palau de la Música Catalana. 

 

 

La JONC amb Sergey Malov obre el nou Emergents a l’Auditori  

 

La JONC serà l’orquestra encarregada de donar el tret de sortida del nou Festival 

Emergents – Barcelona Music Festival, el nou projecte de l’Auditori que reunirà a 

Barcelona el millor talent musical nacional i internacional del 18 al 23 d’abril.  

 

L’orquestra, com a expressió del talent dels joves del país, estrena l’escenari del 

Festival amb la Novena simfonia de Xostakòvitx i completa un programa soviètic amb 

el concert per a violí de Khatxaturian. L’encarregat de presentar-lo serà el multi 

instrumentista Sergey Malov, alumne avantatjat de la Universitat Mozarteum de 

Salzburg i de la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín, guanyador amb el violí de 

premis tan prestigiosos com el de l’International Mozart Competition de Salzburg, la 

Jasha Heifetz Competition o, amb la viola, el de la Tokyo Competition. 

 

Aquest concert clourà el 77è Encontre de Setmana Santa de la JONC, del 8 al 12 i el 18 

d’abril, i que tindrà un concert previ dimecres 12 d’abril a l’Espai Ter de Torroella de 

Montgrí. 

 

Programa 

KHATXATURIAN: Concert per a violí i orquestra en Re menor 

XOSTAKÓVITX: Simfonia núm. 9, op. 70 

Director: Manel Valdivieso 

Solista: Sergey Malov, violí 
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Concerts 

12 d'abril, a les 21h, Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí 

18 d'abril, a les 20h, Auditori de Barcelona - Inauguració del Festival Emergents 
 

 
www.jonc.cat 
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