
 
 
RESULTATS DEL 67è CONCURS MARIA CANALS 2022 
 
Finalistes 
JAEDEN IZIK-DZURKO  (Canadà) 
 
PRIMER PREMI, PREMI FUNDACIÓ JESUS SERRA, DOTAT AMB 
25.000€, ofert per la Fundació Jesús Serra 
 
i Medalla d’or donada per “Bagués-Masriera Joiers”. 
 
 
ANTONIO CHEN GUANG  (Xina, R.P.) 
 
SEGON PREMI, PREMI FUNDACIÓ CARULLA, DOTAT AMB 10.000€ 
 
I Medalla donada oferta per Cadpevila, Joiers i Argenters. 
 
 
MASAYA KAMEI (Japó) 
 
TERCER PREMI, PREMI MARIA CANALS, DOTAT AMB 6.000€, ofert 
per l’Associació Concurs Maria Canals de Barcelona 
 
I  Medalla oferta per Sant, Joieria i Argenteria. 
 
 
Semifinalistes 
Sae Yoon Chon  (Corea del Sud) 
 
PREMI MARIONA GUARRO DE MARTINEZ GIRONA al semifinalista 
4rt. classificat dotat amb 1.500€, ofert per la família Martínez Guarro. 
 
 
Youngho Park  (Corea del Sud) 
 



PREMI MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL DE PUIG-REIG al semifinalista 
5è. classificat, dotat amb 1.500€. 
 
 
Alberto Ferro  (Itàlia) 
 
PREMI JOAN-ARTUR ROURA I COMAS  al semifinalista 6è. classificat, 
dotat amb 1.500€ i un recital a l’Ateneu Barcelonès. 
 
 
Szuyu Su (Taiwan)  
DIPLOMA I MEDALLA al semifinalista 7è classificat. 
 
 
Premis per interpretació de compositors catalans 
Youngho Park (Corea del Sud) 
 
Premi de 1.500 euros ofert per la Fundació Manel Blancafort al millor 
intèrpret de la música de Manuel Blancafort. 
 
 
Sae Yoon Chon (Corea del Sud) 
 
Recital ofert per la Fundació Mompou al millor intèrpret de la música 
de Frederic Mompou i premi de 1.500 euros. 
 
 
PREMIS ESPECIALS I ELS PREMIS CONCERT 
 
Alberto Ferro (Itàlia) 
 
Premi de 1.500€ i diversos concerts al territori espanyol ofert per la 
Família Vallribera-Mir per la millor interpretació de la música 
d’Enrique Granados. 
 
Premi Istituto Italiano di Cultura di Barcellona: recital ofert al millor 
intèrpret italià que es classifiqui entre els 10 millors. 
 
 
Antonio Chen Guang (Xina) 
 
Un Concert ofert per la família Cendrós Jorba al Teatre Romea de 



Barcelona a un dels sis primers classificats. 
 
Un concert ofert per la Fundació Lluís Coromina en el marc de la 
programació d’estiu de l’Auditori de Girona a un dels finalistes. 
 
Un concert inaugural del Festival Remor, Música i Patrimoni organitzat 
per l’Ajuntament de Teià al juliol del 2022, ofert a un finalista. 
 
 
Jaeden Izik-Dzurko  (Canadà) 
 
Premi  dotat amb 25 hores d’enregistrament i edició al finalista més 
votat pel públic ofert per Solfa Recordings. 
 
Un concert amb l’Orquestra Simfònica de Madrid, en la seva temporada 
estable a l’Auditorio Nacional de Madrid, ofert per la Fundació Jesús 
Serra. 
 
Un mínim d’un concert amb l’Orquestra Simfònica de Bilbao, en la seva 
temporada estable al Palau Eskalduna de Bilbao, ofert per la Fundació 
Jesús Serra. 
 
Un concert amb l’Orquestra Simfònica de Sevilla o amb l’Orquestra 
Simfònica de Granada, en la seva temporada estable  al Teatre de la 
Maestranza de Sevilla o l’Auditori Manuel de Falla de Granada, ofert per 
la Fundació Jesús Serra. 
 
Un concert amb l’Orquestra Simfònica de Tenerife o amb l’Orquestra 
Simfònica de València, en la seva temporada estable a l’Auditorio Adán 
Martín de Tenerife o al Palau de la Música de València,  ofert per la 
Fundació Jesús Serra. 

 
Un recital al Palau de la Música Catalana a la temporada 2022-2023 
ofert per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana a un 
concursant finalista. 
 
Premi Elvira Farreras de Gaspar ofert per la Família Gaspar Farreras a 
un dels finalistes al Jardí del Tarongers de Barcelona.  El guanyador 
d’aquest premi haurà d’interpretar la obra proposada per el concurs 
d’un compositor Català. 
 
Recital en el Gasteig de Munic,  ofert per l’Instituto Cervantes de Munic 



/Winner&Masters a un concursant finalista. 
 
Un recital ofert a un finalista en el Festival Pianino celebrat a la Cartoixa 
de Valldemossa. 
 
Recital de piano a la Real Acadèmia de España en Roma durant la 
temporada 2023 ofert a un finalista, en aquest concert el guanyador 
haurà d’interpretar l’obra encarregada per l’Acadèmia a un compositor 
resident de l’Acadèmia o interpretar com a mínim una peça d’un 
compositor espanyol contemporani. 
 
Enregistrament d’un CD amb el segell discogràfic Naxos ofert al 
guanyador del Primer Premi, amb sonates del compositor català Antoni 
Soler. 
 
Recital ofert per l’ajuntament d’Olot amb motiu de la presentació del 
CD de Naxos al Teatre principal d’Olot. 
 
Recital ofert al millor intèrpret de la música d’Isaac Albéniz,  dotat amb 
1.000 euros i un possible recital a Camprodon. 
 
Un concert en el marc del Festival Emergents, a l’Auditori Nacional de 
Catalunya al guanyador del Primer Premi. 
 
 


