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El 64è Concurs Internacional de Música Maria Canals acull 

l’exposició Josep Guinovart. Variacions per a piano en color 

 De l’11 al al 23 de març, 93 joves talents del piano de 34 països, participaran al 

Concurs que se celebrarà al Palau de la Música Catalana 

 En el marc del concurs s’acullen activitats paral·leles, com aquesta exposició que 

forma part de la programació de l’Any Guinovart 

 La mostra, que inclou els preludis de Chopin reinterpretats per l’artista l’any 1997, 

es podrà gaudir del 8 al 22 de març a la Sala Millet del Palau de la Música 

Catalana 

 Un d’aquest quadres enguany esdevé el cartell oficial del prestigiós certamen 

 L’exposició s’inaugurarà demà dijous 8 de març a les 12,30h, en un acte que 

comptarà amb la actuació del pianista Ignasi Terraza, que ha composat una peça 

per a l’ocasió 

Barcelona, 07 de març de 2018.- La 64a edició del Concurs Internacional de Música Maria Canals se 

celebra aquest any entre l’11 i el 22 de març al Palau de la Música Catalana. Durant aquests dies 

Barcelona rep als millors joves pianistes d’arreu del món d’entre 18 i 29 anys i organitza nombroses 

activitats al voltant del piano obertes a tothom.  

El Concurs Internacional de Música Maria Canals és una cita anual de referència en l’escenari 

internacional del piano. Actualment, és l’únic concurs català que forma part de la Federació Mundial de 

Concursos i un dels concursos amb més projecció internacional i amb més prestigi del món. 

Aquest any el Concurs compta amb la presència de 93 pianistes procedents de 34 nacionalitats, 

seleccionats entre més de 200 inscrits de 41 països, que lluitaran per superar les 4 proves 

eliminatòries que se celebren al Palau de la Música Catalana. Els concursants, avaluats per un jurat 

professional internacional format per destacats músics de primer nivell d’arreu del món, optaran a uns 

premis valorats en més de 80.000€, entre econòmics, enregistraments i concerts.  Enguany destaca el 

Primer Premi, Premi Fundació Jesús Serra, que s’incrementarà fins als 25.000€.  

La Gran Final, que compta amb la col·laboració principal de la Fundació Banc Sabadell, se celebrarà el 

dia 22 de març a les 20h a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana. Els tres finalistes 

tocaran acompanyats de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), i el públic podrà escollir el 

seu finalista preferit. 

Josep Guinovart, molt present al Concurs Internacional de Música Maria Canals  

El Concurs Internacional de Música Maria Canals va més enllà del propi certamen, i programa tant una 

sèrie d’activitats OFF com una programació d’activitats paral·leles amb objectiu apropar la cultura i la 

música a la ciutadania.  

Dintre d’aquesta programació d’activitats paral·leles, en destaca la presència de l’obra de Josep 

Guinovart, ja que el concurs acollirà una exposició commemorativa del 10è aniversari de la mort de 

l’artista, i un dels quadres que hi formen part és el cartell oficial del certamen. 



Josep Guinovart. Variacions per a piano en color 

En el marc del concurs, doncs, es podrà veure l’exposició Josep Guinovart. Variacions per a piano en 

color (del 8 al 22 de març a la Sala Millet del Palau de la Música Catalana). Aquesta mostra, que  forma 

part de la programació de l’Any Guinovart, permetrà gaudir  dels preludis de Chopin reinterpretats per 

l’artista l’any 1997, així com una instal·lació en homenatge a Carles Santos.  

La inauguració tindrà lloc el dimecres 8 de març a les 12.30h, i comptarà amb l’actuació del pianista 

Ignasi Terraza, que ha composat una peça per a l’ocasió. 

 

Més informació a www.mariacanals.org 
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