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TARDES MUSICALS
Una hora de música selecta

Barcelona, Gener de 2020
Aquesta INVITACIÓ és vàlida mentre queden seients buits a la sala

Preludi en fa sostingut menor ........................ José Antonio Tolosa 

Impromptu nocturn ............................................... José Antonio Tolosa

Sis peces per a piano op.118 .............................. Johannes Brahms

 1. Intermezzo en la menor
 2. Intermezzo en la major
 3. Balada en sol menor
 4. Intermezzo en fa menor
 5. Romance en fa major
 6. Intermezzo en mi bemoll menor

  

   

Mazurkas op.7 .................................................................. Frederic Chopin 

 n.1  en si bemoll major
 n.2  en la menor
 n.3  en fa menor
 n.4  en la bemoll major
 n.5  en do major

Nocturn op.32 n.1 ......................................................... Frederic Chopin 

Nocturn op.48 n.2 ......................................................... Frederic Chopin

Polonesa fantasia  op.61 ........................................... Frederic Chopin

 

 

   



JOSÉ ANTONIO 

TOLOSA
Va néixer a València l’any 1996. Comença la pràctica musical tocant la flauta 

travessera, i va estudiar piano als 5 anys, al Conservatori Professional de 

Música de València amb la professora María Amparo Morell, acabant el seus 

estudis amb les més altes qualificacions. El 2015 va començar els seus estudis 

a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) on, l’any 2019, va 

finalitzar la seva formació pianística sota la tutela del professor Rafael Salinas. 

L’any 2017 va ser convidat al festival de música russa “Musical Krasnogorsk”, 

que es celebra a Moscou, on va oferir interpretacions de peces de Rachmani-

noff i Scriabin. Així mateix, també ha participat en altres festivals i esdeveni-

ments, com el festival Isaac Albéniz a Camprodón, la “Global Granados 

Marathon“ (2017), celebrada a Lleida amb motiu del 150 aniversari del compo-

sitor , o al festival “Poros piano Festival”, que té lloc a l’illa grega de Poros. 

Ha actuat a les sales més importants de la seva ciutat natal (Palau de la 

música, Palau de les arts Reina Sofía), així com també a l’Auditori de Barcelona 

i a altres sales de Catalunya, Madrid, León... També destaquen les seves 

actuacions a l’estranger, com a l’auditori del Museu Scriabin a Moscou , així 

com també a Krasnogorsk (Rússia), a Brussel·les (Bèlgica), i a Grècia. 

Ha obtingut premis i mencions en diversos concursos nacional i internacio-

nals, entre ells el “Premi per a joves pianistes Vila de Torredembarra (1r. premi, 

2015), el “Concurs de piano Ciutat de Mataró” (2n. premi, 2017), “Concurs de 

joves pianistes de Catalunya” (Vilafranca del Penedès, 2n. premi categoria 

sènior, 2019), Concurs nacional de piano “José Serrano” (menció d’honor, 

2018).

 

En la seva formació ha rebut consells i classes de personalitats tan importants 

como Vladimir Tropp, Vera Nosina, Stephen Kovacevich, Aquiles delle Vigne, 

Josu de Solaun i Anna Petrova, que han destacat per la seva gran sensibilitat 

i intuïció. També porta a terme una petita activitat com a compositor, que 

comprèn algunes miniatures per a piano, un concert i diverses obres orques-

trals.
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Si sou més generosos s’agrairà molt la vostra col·laboració.
Aportació pro-música mínima de 3 €uros.
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