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Amb el mecenatge de:Organitza:

Durant els dos darrers anys el cicle Liceu Cambra 
ha convertit el Conservatori del Liceu en un punt 
de trobada entre estudiants de música i els grans 
mestres internacionals. Ara arriba la tercera edició 
d’aquesta programació de masterclasses i concerts 
que us ofereix un seguit de propostes pedagògiques i 
artístiques úniques al nostre país i d’un interès excep-
cional.

Liceu Cambra fomenta així una relació fructífera 
entre els alumnes del Conservatori i solistes, músics 
orquestrals i de cambra de primer nivell, així com 
compositors, que tenen una contrastada trajectòria 
i prestigi. Però també representa una oportunitat 
per a tots els aficionats i estudiants de música per 
acostar-se als intèrprets de referència que més 
admiren, escoltar els seus consells de primera mà i 
també escoltar-los en concert. Es tracta, doncs, d’un 
cicle obert al públic que enriqueix l’oferta d’activitat 
cultural a la nostra ciutat.

De la mateixa manera, aquesta convivència es ma-
terialitza en un treball que va més enllà de les aules 
d’estudi i el món acadèmic. Així, els estudiants són 
cridats a participar-hi amb diversos dels concerts 
programats; es tracta d’una activitat que completa la 
seva formació davant del públic i els fa adquirir expe-
riència en un entorn professional. 

En aquest sentit poden recordar-se les paraules de 
Leo Brouwer, després de la seva intervenció en la 
primera edició de Liceu Cambra: “...això és quelcom 
que molt pocs conservatoris al món fan [...]. El músic 
es fa tocant i provant-se davant del públic. L’estudiant 
necessita escoltar-se i ser escoltat”. 

Des del gener fins a l’abril de 2018, Liceu Cambra 
presentarà 23 masterclasses obertes al públic de la 
ciutat i 10 concerts a l’Auditori del Conservatori, un 
dels millors escenaris del seu tipus a Barcelona. 

Aquest cicle té l’honor de presentar alguns dels noms 
més destacats de la interpretació d’instruments de 
vent, com Martin Fröst o Jacques Zoon, referències 
del món de la corda com Pavel Vernikov o Lukas i 
Veronika Hagen, cantants únics com José van Dam 
o Carlos Álvarez i pianistes d’excepció com Dmitri 
Alexeev i Akiko Ebi. Sens dubte, es tracta dels millors 
guies per iniciar els joves talents de casa nostra en 
el món de la interpretació professional. Gràcies a les 
seves actuacions, a més, podrem gaudir dels resultats 
d’aquest mestratge en primera persona.
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MASTERCLASSES

FLAUTA

JACQUES ZOON

El retorn del flautista  
preferit d’Abbado

DIES: 16 i 17 de gener 

La masterclass del flautista holandès Jacques Zoon en 
l’anterior edició del cicle Liceu Cambra va significar l’inici 
d’una fructífera relació amb el Conservatori del Liceu, 
tot fent que el curs d’enguany aquest reconegut músic d’or-
questra, solista i pedagog de la flauta hagi esdevingut Pro-
fessor Associat del Màster en Interpretació de la Música 
Clàssica i Contemporània que s’imparteix al Conservatori.

Zoon torna novament a posar els seus consells a l’abast 
de tots els melòmans del nostre país que vulguin conèixer 
de prop els secrets de qui és un veritable referent de les 
interpretacions mozartianes d’aquest instrument.

La seva figura irrompé amb força en el panorama interna-
cional quan guanyà el Premi Especial del Jurat al concurs 
Jean-Pierre Rampal de 1987 i dos guardons al concurs de 
Scheveningen de 1988. Des de llavors, la seva presència 
als grans escenaris i festivals ha estat constant, tot sent 
nominat el 1998 a Musician of the Year pel Boston Globe.

A més de ser flauta principal de les principals orquestres 
d’Europa, entre els seus papers com a solista destaquen 
el Halil de Bernstein amb Bernard Haitink i els concerts 
de W. A. Mozart, que han marcat especialment la seva 
carrera, tot destacant el Concert en Sol major sota la di-
recció de Seiji Ozawa, el seu elogiadíssim debut el 2002 en 
el món dels instruments d’època amb l’Orquestra Barroca 
de Boston o els enregistraments amb Claudio Abbado 
i l’Orquestra Mozart, de la qual també ha estat flauta 
solista.

El seu interès en la flauta abasta igualment els aspectes 
tècnics de l’instrument, que contribueix a millorar a través 
del treball que realitza conjuntament amb el fabricant 
Williams a Boston i amb el qual ha desenvolupat un nou 
tipus de flauta de fusta.
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De la mateixa manera que Jacques Zoon, Ramón Ortega 
connectà especialment amb els alumnes del Conservatori 
del Liceu durant la seva visita al Liceu Cambra 2017, 
fins al punt que aquest curs d’enguany també ha esde-
vingut Professor Associat del Màster en Interpretació de 
la Música Clàssica i Contemporània que s’imparteix al 
Conservatori.

Ara torna per posar altra vegada els seus ensenyaments 
a l’abast de tots els estudiants de música i al públic en 
general, i donarem així la benvinguda a aquest músic que 
s’ha llaurat la reputació pròpia d’un dels grans intèrprets 
de la seva generació del sempre delicat oboè.

En la carrera de Ramón Ortega, des dels seus inicis de-
butant als dotze anys amb l’Orquesta Joven de Andalucía 
fins a guanyar dos premis ECHO Klassik, fou un pas clau 
el fet que Daniel Barenboim l’acceptés com a membre 

OBOÈ

RAMÓN ORTEGA

L’ oboè solista de  
Mariss Jansons

DIES: 16 i 17 de gener 

de la West-Eastern Divan Orchestra; va ser llavors quan 
Gregor Witt, l’oboè principal de la Berliner Staatskapelle, 
es convertí en el que ha estat el seu gran mentor. En 
aquest moment començà una constant activitat concer-
tística que ha transcorregut paral·lela a nombrosos premis 
i guardons, entre els quals destaca el primer premi a l’ARD 
Music Competition de Munic el 2007.

Ha actuat en grups de cambra al costat d’Elena Bash-
kirova, Janine Jansen, Guy Braunstein o Tabea Zim-
mermann, tot portant el timbre inimitable del seu ins-
trument a escenaris de tot Europa i Canadà, així com als 
grans festivals internacionals.
Des de la primavera del 2008 és oboè principal de l’Or-
questra Simfònica de la Ràdio de Baviera amb el seu di-
rector titular Mariss Jansons, i ha treballat amb directors 
tan reconeguts com Riccardo Muti, John Eliot Gardiner, 
Daniel Harding o Bernard Haitink.
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MASTERCLASSES

CLARINET

MARTIN FRÖST

“Fins que no has escoltat Martin 
Fröst, realment no has escoltat

 el clarinet” – The Times

DIES: 1 de febrer

La perseverança i inquietud de Martin Fröst li han llaurat 
la merescuda reputació de ser d’aquest tipus d’intèrprets 
que porten la música cap als seus límits per acabar 
expandint-los. No en va, la tècnica d’aquest clarinetista i 
director ha estat descrita pel New York Times com “d’un 
virtuosisme i musicalitat inabastable per cap clarinetista 
– i potser per cap instrumentista – del que tinguem 
memòria.” Es tracta només d’un exemple dels nombrosos 
reconeixements que ha rebut, com ho és també l’obtenció 
el 2014 del Premi de Música Leónie Sonning, la màxima 
distinció musical de Dinamarca que compta amb una en-
lluernadora llista de guanyadors precedents que inclouen 
Stravinsky, Barenboim, Gardiner o Rattle.

Fröst ha estat al capdavant de les principals orquestres 
mundials, com la Royal Concertgebouw i les filharmò-
niques de Nova York, Los Angeles, Israel, Nova Zelanda, 
Mont-real, Shanghai, l’Orquestra Nacional de França, la 

de la BBC o l’Academy of St. Martin in the Fields. La seva 
ha estat una carrera marcada per les aclamades interpre-
tacions del Concert per a clarinet de Mozart (el gran intro-
ductor d’aquest instrument dins la dignitat simfònica) al 
costat de directors com Järvi, Chailly o Dausgaard.

Cal destacar també la seva residència al Concertgebouw 
d’Amsterdam i al Wigmore Hall de Londres, així com 
l’extraordinària acollida de Roots, el primer fruit d’un 
projecte de recerca titulat Genesis i que explora les arrels 
la música des de les danses folklòriques i rituals sagrats. 
L’enregistrament de Roots amb la Reial Orquestra Filhar-
mònica d’Estocolm el portà a guanyar un ECHO Klassik 
com a Instrumentista de l’Any i a interpretar-ho en viu 
als BBC Last night of the Proms de 2016. Tal com diu The 
Times, no es pot saber el que pot arribar a fer un clarinet 
sense haver escoltat com toca Martin Fröst.
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FAGOT

SOPHIE 
DARTIGALONGUE

La successora de  
Michael Werba a Viena

DIES: 12 de febrer

La joventut de Sophie Dartigalongue no li ha impedit 
guanyar-se el respecte del món simfònic europeu. El 
seu pas des de Lyon (on s’havia format amb Colombo 
i Pignoly després de canviar la guitarra i el clarinet pel 
fagot) a Berlín (on estudià a la Karajan Academy amb 
Damiano), significà la ràpida eclosió d’una de les fago-
tistes amb més projecció de la seva generació.

El 2012, només un any després d’arribar a la ciutat, esde-
vingué contrafagot principal de la Filharmònica de Berlín, 
i tres anys després accedí a la plaça de fagot principal a 
l’orquestra de l’Òpera Estatal de Viena i l’Orquestra Filhar-
mònica de Viena, on s’erigí com la successora de Michael 
Werba. L’impacte mediàtic de les produccions d’aquesta 
formació, com el seu famós Concert d’Any Nou, féu que 
la seva presència liderant la secció tingués un ampli ressò, 
especialment pel fet de tractar-se d’una de les primeres 

dones que ho feien en una orquestra que fins el 1997 no 
admeté dones com a membres de ple dret.

Paral·lelament, ha estat guardonada en importants 
competicions, com la prestigiosa ARD de Munic o el 
Beethoven Ring, i ha tocat com a solista els concerts de 
Jolivet, Vivaldi, Mozart i Hummel acompanyada d’or-
questres com la Münchener Kammerorchester, la Wiener 
KammerOrchester, o la SWR de Stuttgart.

La seva visita a Liceu Cambra promet una presa de 
contacte amb l’activitat més puntera del simfonisme 
centreuropeu en la veu d’una de les seves representants 
més actives del moment, i que ja ha mostrat en nom-
broses masterclasses i conferències des de Xina i Japó fins 
a Argentina.



8

MASTERCLASSES

TROMPETA

MANUEL BLANCO

“Un model per a la seva genera-
ció: qualitat i compromís des de 

la humilitat i generositat” – 
Josep Pons

DIES: Consultar la web 

Ha estat definit com un músic “molt sensible” i alhora 
com un “depredador”, ja que encadena projectes de 
manera vertiginosa i sembla demostrar una inquietud 
musical insaciable. Manuel Blanco és capaç de com-
paginar sense por gires de concerts, encàrrecs de com-
positors de renom i enregistraments discogràfics;  “sense 
por” (Fearless) és, precisament, el nom del darrer disc 
(gravat en viu amb l’Orquesta Nacional de España i Josep 
Pons) d’aquest trompetista que no s’arronsa davant de 
cap repte, encara que aquest suposi determinades fusions 
que posen en dubte les idees preconcebudes sobre el seu 
instrument, tot demostrant-ne la versatilitat.

Aquest jove músic, constant i perfeccionista, viu per al 
seu instrument. Afirma: “la trompeta m’ensenya cada 
dia el valor de l’esforç per aconseguir els meus somnis”, 
una entrega que l’ha dut a ser descrit per Melómano “un 
romàntic al segle XXI”. Manuel Blanco es formà amb 
Martín Baeza, Jose María Ortí i Reinhold Friedrich (que 

encara l’assessora), i ha guanyat destacats guardons entre 
els quals destaquen els de Xàtiva, Villena, Jeju (Corea del 
Sud) i, sobretot, l’ARD de Munic del 2011, on va obtenir la 
qualificació més alta de la història de la competició (que, 
cal recordar, només ha premiat dos trompetistes més des 
de la instauració dels premis).

Des de 2006 ha estat trompeta solista a l’Orquesta Na-
cional de España i ha tocat amb formacions tan presti-
gioses com la Concertgebouw d’Amsterdam, la Gustav 
Mahler Jugendorchester, la European Youth Orchestra, la 
Berlin Staasoper, l’Orquestra Mozart de Bologna o la de la 
Scala de Milà, i tot sent dirigit per les millors batutes de la 
nostra època (incloent Abbado, Jansons, Maazel, Mehta, 
Eschenbach, Dudamel o Chailly). Així mateix, ha liderat 
com a concertista recitals amb la Budapest Chamber 
Orchestra, RTVE, Simfònica de Bilbao, Municipal de 
València, Jeju Philharmonic o la Philarmonisches Or-
chester Würzburg entre d’altres.
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TROMPA

STEFAN DOHR

El primer trompista de la  
Filharmònica de Berlín

DIES: 23 i 24 de gener 

En els seus inicis va començar a estudiar viola, però de 
seguida el va seduir el so de la trompa després d’escoltar 
Hermann Baumann. Amb només dinou anys, Stefan 
Dohr ja era primer trompista a l’orquestra de l’Òpera de 
Frankfurt, càrrec que també va desenvolupar a l’orquestra 
del Festival de Bayreuth, l’Orchestre Philarmonique 
de Nice i la Deutschen-Symphonie-Orchestrer Berlin. 
El 1993 va esdevenir finalment primer trompista de la 
Filharmònica de la mateixa ciutat, després de presentar-se 
a l’audició “només per no penedir-se de deixar escapar 
aquesta oportunitat”, tal com ell mateix diu mig en broma.

Des de llavors Dohr ha exercit aquest càrrec amb la que 
és considerada una de les millors orquestres del món, 
funció que defineix com “intermediària entre les seccions 
instrumentals i alhora gran solista com en els casos de 
les simfonies de Mahler o Bruckner”. La seva trajectòria 

com a músic d’orquestra ha transitat paral·lela a cele-
brades aparicions com a solista de la mà de directors com 
Barenboim, Haitink, Thielemann, Abbado o Harding, així 
com en formacions de cambra amb companys d’escenari 
com Maurizio Pollini, Lars Vogt o Ian Bostridge. També 
és membre del Philharmonisches Oktett, els Hornisten 
der Berliner Philharmoniker i de l’Ensemble Wien-Berlin.

Cal destacar que, malgrat haver defensat la majoria de 
concerts solistes per a trompa clàssics i romàntics de 
Mozart, Haydn o Strauss, Stefan Dohr ha manifestat al 
llarg de la seva carrera un especial interès pel repertori 
contemporani, sent resultat d’això no només interpre-
tacions en concert de Ligeti, Knussen o Kirchner, sinó 
també nombroses obres que compositors com Herbert 
Willi, Johannes Wallmann, Toshio Hosokawa o Wolfgang 
Rihm han escrit especialment per a ell.
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MASTERCLASSES

TROMBÓ

RAFAEL MARTÍNEZ 
GUILLÉN

Trombó sense  
etiquetes

DIES: 15 i 16 de març

Quan li pregunten per la música que considera impres-
cindible respon sense complexes: “totes, però destacaria 
la post-romàntica europea i el jazz dels anys 50 i 60”, i a 
l’hora d’anomenar els seus compositors preferits fa que es 
donin de la mà Beethoven, Txaikovski o Stravinsky amb 
Ellington o Coltrane.

En els seus més de 32 anys de carrera, el valencià Rafael 
Martínez Guillén ha desbordat els estereotips associats 
al músic orquestral tot erigint-se com un trombonista de 
referència per a públics tan diversos com el que espera ser 
enlluernat per les seves interpretacions dels concerts de F. 
David, L. Gröndhal o H. Tomasi (la seva obra preferida), 
o el que gaudeix del centenar d’enregistraments que 
acumula amb formacions de diferents estils, com a solista, 
side-man, compositor o arranjador.

Mostra d’aquesta dimensió polièdrica són el fet de com-
paginar el càrrec de trombó solista de l’Orquestra de 
Córdoba des de l’any 1992 (i col·laboracions les d’Astúries, 
Bilbao, Sevilla, Madrid, València, RTVE o Moscou) amb 
el llançament d’àlbums com Excited Sounds (Sedajazz 
Records, 2016), com a líder a la banda The Jazz Walkers, 
o les col·laboracions amb Perico Sambeat, Jorge Pardo, 
Joshua Edelman o Larry Coryell entre d’altres.

Cal destacar que, si bé la seva formació clàssica es centrà 
en València i Madrid, en el camp del jazz estudià a l’AULA 
de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu, 
tot ampliant-los després als seminaris de la prestigiosa 
Juilliard School de Nova York. La seva masterclass a Liceu 
Cambra, doncs, suposa el seu retorn al nostre centre i una 
oportunitat de conèixer de prop aquest músic que no creu 
en les etiquetes i que segur que eixamplarà els nostres 
horitzons estètics.
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TUBA

OREN MARSHALL

De Vaughan Williams  
a Radiohead

DIES: 20 de març

Què tenen en comú Radiohead, Hermeto Pascoal, Peter 
Maxwell Davies i l’Orquestra del Teatre Bolxoi? I Charlie 
Haden, l’excèntric Moondog i les grans orquestres sim-
fòniques de Londres? El denominador comú d’aquest 
improbable conglomerat musical és algú també tan im-
previsible com Oren Marshall, intèrpret pioner de la tuba 
acústica i elèctrica que ha col·laborat amb tots ells i que ha 
desbordat les fronteres estilístiques i socials tot construint 
una personalitat musical molt poc corrent i amb infinites 
vessants.

Format primer al Royal College of Music i a la Guidhall 
School, i posteriorment amb John Fletcher com a gran 
mentor, la carrera d’Oren Marshall el perfila com un 
intèrpret polifacètic reconegut com a tubista d’orquestra 
de primer nivell (a les esmentades orquestres, cal afegir-hi 
la de la Ràdio de Frankfurt, Birmingham i els ballets de 
Canadà, d’Anglaterra i Escòcia), i també com a impro-

visador i jazz-man que ha arribat a ser nominat al Premi a 
la Innovació dels BBC Jazz Awards.

Oren Marshall ha format part de multitud de Big Bands, 
petites bandes i trios, a més de les seves nombroses col·la-
boracions amb primeres espases del jazz mundial i dels 
grups que ell mateix ha liderat. Com a solista, ha par-
ticipat en la majoria de festivals europeus alternant el jazz 
i la lliure improvisació al llindar de l’electrònica, una ac-
tivitat que, tanmateix, no li ha impedit defensar igualment 
el Concert per a tuba de Vaughan Williams o estrenar el 
de Jacques Cohen amb l’Oxford Chamber Orchestra.

Aquest rebuig a tot apriorisme es transmet també en la 
seva activitat pedagògica, on sovint sotmet els alumnes a 
situacions inusuals i trencadores que obren noves possibi-
litats per a la improvisació. Què passarà a la seva mas-
terclass a Liceu Cambra?
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MASTERCLASSES

SAXÒFON

TIMOTHY McALLISTER

“Un músic sense temors, del  
tipus que prenen riscos...”  

– John Adams

DIES: 13 i 14 de març

Les paraules d’admiració del compositor John Adams 
són només una de les constants alabances rebudes per 
Timothy McAllister. D’Adams, precisament, va enre-
gistrar els solos de saxòfon del seu aclamat City Noir 
per Deutsche Grammophon, amb Gustavo Dudamel i 
Los Angeles Philarmonic, obra que el va catapultar a la 
primera línia internacional en la seva estrena el 2009 i que 
s’afegeix a una discografia d’una dotzena d’obres con-
temporànies on s’hi poden trobar Rush (el concert per a 
saxòfon de Kenneth Fuchs) o A Kind of Trane de Gui-
llaume Connesson. Així mateix, acumula un currículum 
d’encàrrecs i premières (com el Concert per a saxòfon del 
mateix Adams, el 2013 a Sidney) que suma fins a 150 
produccions.

Es tracta només d’una mostra de la febril activitat d’aquest 
sol·licitat intèrpret, definit pel The New York Times com 
un “virtuós, un dels més destacats saxofonistes de la seva 

generació” i que és sense dubte un dels principals solistes 
de l’escena contemporània actual, havent actuat amb la 
majoria d’orquestres americanes (Baltimore, St. Louis, 
Milwaukee, Nashville, Chicago, Boston,...), europees 
(destacant la seva actuació als BBC Proms amb la BBC 
Symphony Orchestra) i bandes, així com nombroses for-
macions de cambra (i fins i tot Big Bands), entre les quals 
destaca el reconegut quartet PRISM. 

Guanyador d’un Grammy el 2015 a la “Millor Inter-
pretació Orquestral”, és també un reconegut pedagog del 
seu instrument i successor del seu mentor, el llegendari 
Donald Sinta, a la Michigan School of Music. Sinta n’ha 
dit: “és corprenedor i espectacular... una revolució exe-
cutada per les mans d’un artista”. Ara tindrem l’opor-
tunitat d’escoltar en directe els seus consells i descobrir 
totes les possibilitats d’aquest instrument sovint associat 
només al jazz.
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VIOLÍ

PAVEL VERNIKOV i  
SVETLANA MAKAROVA

L’ essència de l’escola  
russa del violí

DIES: 30 i 31 de gener 

El tàndem que formen Pavel Vernikov i Svetlana 
Makarova ens ha deixat durant els darrers anys al Con-
servatori del Liceu moments extraordinaris de mestratge 
musical que han esdevingut un veritable epicentre i pol 
d’atracció constant per joves violinistes de tot el món. 
Les seves masterclasses obertes al públic en les passades 
edicions d’aquest cicle Liceu Cambra, o la seva guia com a 
professor dels alumnes de Màster del centre, fan d’aquest 
deixeble de David Óistrakh una de les estrelles interna-
cionals de la música clàssica més properes al Conser-
vatori.

No podia faltar, doncs, el retorn d’aquest prestigiós 
intèrpret del que és diu que condensa en les seves mans 
l’essència de l’escola russa del violí. Vernikov és sinònim 
d’excel·lència, prestigi i una versió actual i moderna de 
la tradició del seu país. Format a l’Escola de Música 
Stolyarsky i al Conservatori Txaikovski de Moscou, 

ràpidament es llaurà una gran fama com a virtuós, tot 
guanyant el prestigiós ARD de Munic, el Vittorio Gui de 
Florència i actuant als millors escenaris del món, com el 
Concertgebouw, el Carnegie Hall, el Kennedy Center, el 
Wigmore Hall o La Scala de Milà entre d’altres.

Allà l’hem vist com a solista i com a part del prestigiós 
Trio Txaikovski, amb el que ha posat la seva tècnica al 
servei de la música de cambra al costat de músics de 
la talla de Sviatoslav Richter, Alain Meunier, Natalia 
Gutman, Krystian Zimerman o Janine Jansen entre altres.

Per altra banda, Svetlana Makarova també acumula una 
llarga carrera concertística i discogràfica on destaquen 
els enregistraments de Txaikovski, Beethoven, Schubert 
i Schönberg, així com la seva labor com a professora a 
l’Escola Estatal de Música Gnessin de Moscou i a l’Haute 
École de Musique de Lausana.
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MASTERCLASSES

VIOLÍ

LUKAS HAGEN

Els Hagen tornen al  
Conservatori

DIES: 9 i 10 de març

Lukas Hagen va visitar el Conservatori del Liceu en la 
passada edició del cicle Liceu Cambra, ho féu acom-
panyat dels seus germans Veronika i Clemens, i de Rainer 
Schimdt. Ells formen el Quartet Hagen, considerat unàni-
mement un dels millors de la nostra època i un model en 
termes de qualitat sonora, pluralitat estilística i respecte 
envers les obres dels diferents compositors i gèneres que 
han abordat en els seus més de trenta anys de trajectòria, 
tot creant la marca distintiva d’una personalitat única i 
inconfusible.

Enguany, Lukas i Veronika tornen al Conservatori del 
Liceu per oferir els seus consells a tots els amants d’aquest 
tipus de formació caracteritzada per l’exigència i dificultat, 
i que sobretot des de la irrupció del Quartet Casals ha 
captivat l’atenció d’unes noves generacions d’instrumen-
tistes de corda catalans àvids d’aquest mestratge.

Com els seus germans, Lukas estudià al Mozarteum de 
Salzburg sota el mestratge de Helmut Zehetmair, i des de 
llavors han esdevingut un referent europeu de la música 
de cambra. Reconeguts amb l’ECHO Klassik al Grup 
de l’Any 2011 i membres Honoraris del Konzerthaus de 
Viena, han col·laborat amb figures com Harnoncourt, 
Pollini o Zimmerman. A més, el seu currículum de 
quaranta enregistraments amb Deutsche Grammophon es 
considera de referència, i Die Presse qualificà el seus cicles 
sobre Beethoven i Mozart de “cim de la musicalitat”.

Tot i que el quartet ha ocupat gran part de la seva carrera, 
Lukas Hagen també és membre del Serapion Ensemble, 
el Salzburg Streich i durant set anys fou concertino de la 
Chamber Orchestra of Europe i el Festival de Lucerna 
amb Claudio Abbado. També és fundador del festival 
Hagen Open de Burg Feistritz (Viena).
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VIOLA

VERONIKA HAGEN

La viola del 
Quartet Hagen

DIES: 2 i 3 de març

En un món ja de per sí ple de subtileses sonores i alta 
exigència musical com és el del quartet de corda, el paper 
de la viola encarna com cap altre l’essència d’aquest 
paradigma i hi aporta el seu color inimitable, alhora que 
el seu rol de veu intermitja i de difícil afinació el posen 
a l’abast només dels intèrprets més solvents. Aquest és, 
precisament, el rol de Veronika Hagen en el quartet va 
fundar amb els seus germans fa més de trenta anys i que 
és considerat unàniment un dels millors de la nostra 
època i un model en termes de qualitat sonora, pluralitat 
estilística i respecte envers les obres dels diferents com-
positors i gèneres que han abordat en el seu vastíssim 
repertori concertístic i discogràfic.

Després de la seva primera visita l’any passat, ara Ve-
ronika Hagen torna al Conservatori del Liceu amb el seu 
germà Lukas per oferir al públic tot el seu mestratge com 

a líders de l’escena cambrística. Formada al Mozarteum 
de Salzburg i a Hannover, guanyà el Concurs Interna-
cional de Viola de Budapest el 1984 i, paral·lelament a la 
seva activitat amb el quartet que du el seu nom (Premis 
ECHO, quaranta gravacions amb Deutsche Grammophon 
i residència al Konzerthaus de Viena inclosos), ha des-
envolupat una destacada carrera com a solista, en la qual 
destaquen els aclamats enregistraments de les sonates de 
Brahms (amb el pianista Paul Gulda), la Simfonia Con-
certant de Mozart (amb la Camerata Salzburg) o l’estrena 
del nou Concert per a viola de Sofia Gubaidulina.

També forma part de destacades formacions de cambra, 
des de trios de corda o quartets amb piano fins a septets 
i octets, i és membre del Festival de Lucerna fundat per 
Claudio Abbado.
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MASTERCLASSES

VIOLONCEL

AMIR ELDAN

El nou violoncel de  
l’Oberlin Trio

DIES: 19 i 20 de març

Quan algú esdevé el membre més jove de la Metropolitan 
Opera Orchestra in New York guanyant la plaça d’associat 
a primer violoncel·lista i és convidat a tocar al Carnegie 
Hall amb la MET Chamber Orchestra amb només 
vint-i-dos anys, podem imaginar la magnitud del talent 
resident en el seu arquet. L’excel·lència interpretativa 
d’Amir Eldan quedà contrastada amb aquestes fites o amb 
la posició de primer violoncel de la Saint Paul Chamber 
Orchestra o la Israel Philarmonic Orchestra per invitació 
directa de Zubin Mehta.

Guanyador de la Juilliard Competition, debutà com a 
solista a Nova York amb el Doble concert de Brahms al 
Lincoln Center, i portà les Suites de J. S. Bach per tot el 
món en aclamats recitals que tingueren un important 
ressò mediàtic. De la mateixa manera, ha participat en 
nombrosos festivals americans i europeus i ha destacat 

com a músic de cambra al costat de membres dels 
quartets de Cleveland, Guarneri i Juilliard, així com el 
Beaux Arts Trio, el pianista Richard Goode o altres vio-
loncel·listes com Lynn Harrell i Steven Isserlis. Tanmateix, 
en la seva trajectòria cambrística destaca sobretot el fet 
d’incorporar-se el 2007 al prestigiós Oberlin Trio, amb el 
que ha actuat per tot Estats Units i Àsia, després de ser es-
collit per Stephen Clapp (membre de la formació original) 
i Darrett Adkins amb l’objectiu de mantenir viu el llegat 
d’aquest grup. 

Conegut pels estudiants del Conservatori del Liceu 
gràcies a anteriors classes internes, per primera vegada 
els consells d’Amir Eldan estaran en aquest cicle Liceu 
Cambra a l’abast de tot el públic que vulgui endinsar-se en 
els secrets d’aquest instrument tan estimat a casa nostra.



17

VIOLONCEL

GUSTAV RIVINIUS

El gran intèrpret de  
Txaikovski

DIES: 13 i 14 d’abril

En la primera edició de Liceu Cambra, l’any 2016, el vio-
loncel·lista Gustav Rivinius va propiciar un dels moments 
culminants del cicle amb el seu recital a l’Auditori del 
Conservatori del Liceu, dedicat a Beethoven, Schumann 
i Chopin.

Aquest any gaudirem una vegada més de l’oportunitat de 
luxe d’apropar-nos a aquest intèrpret que hom ha titllat 
de ser “el millor intèrpret viu de Txaikovski”. No en va, 
Rivinius fou el primer i únic músic alemany en obtenir la 
Medalla d’Or a la Competició Internacional Txaikovski 
de Moscou el 1990, precisament, gràcies a una obra del 
compositor rus.

Des de llavors, ha estat alabat com a solista amb les 
principals orquestres del món, destacant especialment 
les Variacions sobre un tema rococó amb l’Orquestra 
Simfònica de la Ràdio de Baviera i Lorin Mazeel, el 

Concert per a violoncel de B. A. Zimmerman, el de Hans 
Zender (que va estrenar), el del Dvořák amb l’Orquestra 
Filharmònica Txeca i Vaclav Neumann, el de Martinu 
amb Manfred Honeck, el de Schumann amb l’Orquestra 
Simfònica de Pittsburgh i Marek Janowski, o el Triple de 
Beethoven en el 50è aniversari de l’Orquestra Simfònica 
de Bamberg. Així mateix, ha realitzat gires amb les prin-
cipals orquestres alemanyes, americanes i canadenques, i 
ha actuat a Tokio, Beijing, Moscou, Helsinki (amb Valery 
Guérguiev) i Seül (on tocà el concert d’Elgar).

Tanmateix, la seva intensa activitat com a solista no li 
ha impedit mantenir viva la seva passió per la música de 
cambra: toca regularment al costat dels seus germans en el 
Rivinius Piano Quartet i en duet. Ara podrem escoltar de 
nou els seus consells i comprovar, com deia el Cincinnati 
Enquirer, que, en ell “cada nota té un significat, i cada 
frase respira amb una bellesa vertadera”.
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MASTERCLASSES

CONTRABAIX

FRITHJOF-MARTIN 
GRABNER

Un puntal de les grans  
orquestres de cambra  

europees

DIES: 22 i 23 de març

Durant més de divuit anys, les més grans orquestres de 
cambra de tot el territori europeu han tingut en la figura 
de Frithjof-Martin Grabner un puntal omnipresent per a 
la veu de contrabaix. Format a Leipzig amb Achim Beyer, 
Konrad Siebach i Gerhard Bosse, el 1986 fou contrabaix 
principal de la Rundfunk Sinfonieorchester i col·laborà 
amb l’Staatsoper – Unter den Linden de Berlín, les 
orquestres de la Ràdio de Leipzig, Berlín i Bavaria, i les 
filharmòniques de Dresden i Munic entre moltes d’altres, 
actuant també com a solista i en el paper de baix continu 
de la majoria dels grans oratoris del repertori.

Des de llavors, aquest intèrpret alemany esdevingué una 
de les figures cada cop més sol·licitades en l’àmbit cam-
brístic, excel·lint en formacions com la Neues Berliner 
Kammerorchester, la Berliner Bachakademie, la Carl 
Philipp Emanuel Bach Chamber Orchestra, l’ensemble 
Bach-Collegium Stuttgart, l’Staatskapelle Dresden, la 

Münchener Kammerorchester, el Leipzig Consort o la 
Capella Fidicina, per posar només uns exemples. Amb 
aquests grups ha realitzat gires per tot el món i nombrosos 
enregistraments per a ràdio, televisió i segells discogràfics.

Actualment, Frithjof-Martin Grabner és Director Ar-
tístic de la Mühldorfer Sommerakademie i professor a la 
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn 
Bartholdy” de Leipzig i treballa com a tutor de nom-
broses orquestres joves. La seva visita en el marc de Liceu 
Cambra al Conservatori del Liceu, on ja ha aconsellat 
els alumnes de contrabaix del centre en diverses master-
classes internes, suposa una oportunitat per descobrir el 
paper del contrabaix, no sempre prou reivindicat, però 
imprescindible i amb moltes més possibilitats melòdiques 
de les que normalment se li suposen.
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GUITARRA

JOSÉ ANTONIO 
ESCOBAR

El guitarrista més versàtil 
de la seva generació

DIES: del 5 al 7 de març

L’expressivitat musical i virtuosisme tècnic de José 
Antonio Escobar, dues qualitats ja de per sí motiu de 
celebració quan van de la mà, s’ajunten en ell, a més, amb 
la seva enorme capacitat d’abordar diferents estils i pe-
ríodes musicals. Aquesta versatilitat es veu perfectament 
reflectida en la seva discografia, plena de treballs que van 
des dels compositors sudamericans actuals fins al projecte 
d’enregistrament de música espanyola del Renaixement, 
i també ha estat motiu d’elogi per part de la premsa. 
El parisí Le Cahiers de la Guitare deia: “La mestria, la 
intel·ligència i el so de José Antonio Escobar en obres de 
caràcter tan divers el col·loquen sense reserves entre els 
excel·lents intèrprets actuals del nostre instrument”.

Considerat un dels grans guitarristes emergits del seu 
continent en els darrers anys, el xilè manté una relació 
estreta amb Barcelona, ciutat on resideix actualment, 
i agafarà el testimoni de Leo Brouwer (amb qui també 
ha col·laborat) en les masterclasses de guitarra del cicle 

Liceu Cambra, un esdeveniment sempre especial i esperat 
tractant-se d’un instrument d’intensa i llarga tradició al 
Conservatori del Liceu.

Jeffrey Rossman ha afirmat que “Escobar és un artista 
madur, que ha transcendit el quid de la qüestió tècnica 
i arriba a l’essència de la música”. Es tracta només d’una 
de les moltes lloances que ha rebut des que feu el salt des 
del seu país fins a Àustria de la mà del guitarrista Franz 
Halasz, i obtingué més de quinze premis internacionals. 
Els seus recitals com a solista en més de trenta països (en 
sales com el Musikverein i el Carnegie Hall) han estat 
àmpliament difosos pels mitjans audiovisuals, així com 
les seves estrenes d’autors com Angelo Gilardino, Javier 
Farías o Christian Vásquez, i també Javier Contreras amb 
qui, a més, forma el Dúo Sudamericano, amb el qual ha 
contribuït a difondre el patrimoni folklòric d’Amèrica 
Llatina.
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MASTERCLASSES

ARPA

SOPHIE HALLYNCK

Una de les personalitats 
musicals més actives de Bèlgica

DIES: 8 de març

La qualitat de les propostes que han marcat la seva 
carrera, però també la seva diversitat, converteixen 
Sophie Hallynck en una de les personalitats més des-
tacades l’arpa europea, tot transcendint també el propi 
fet concertístic per convertir-la una figura cabdal de la 
vida musical belga gràcies a la seva implicació en diverses 
organitzacions del seu país.

Obtingué el títol tant en arpa com en música de cambra 
al Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, on es 
formà amb Francette Bartholomée, i es perfeccionà al 
Conservatoire National Supérieur de Paris amb Ma-
rie-Claire Jamet, Francis Pierre, Christian Lardé i Michel 
Moraguez.

Només dos anys més tard ja superava les audicions per 
a la plaça de solista a l’Opéra Royal de Valònia i iniciava 
una exitosa trajectòria, en la qual destaquen els enregis-
traments i concerts amb l’ARPAE ensemble, l’exitós duo 

que forma amb la seva germana Marie, o les actuacions 
com a solista al capdavant de formacions com l’Orquestra 
de Cambra I Fiamminghi, la Chapelle de Tournai, l’Or-
questra de Cambra de Sant Petersburg, la Filharmònica de 
Lieja o l’Orquestra de la Jeune Philharmonie.

Tal com ja s’ha dit, la seva implicació en el teixit associatiu 
musical l’ha dut a ser durant cinc anys vicepresidenta 
de les Jeunesses Musicales de la comunitat francesa de 
Bèlgica i, des del 2005, presidenta de l’associació Les 
Amis de la Harpe Mosane, que organitza regularment el 
concurs internacional d’arpa Félix Godefroid i l’Harp Day. 
Així mateix, el 1996 obtingué el premi Pelemans per la 
contribució a la difusió de la música belga.

També ha desenvolupat una important tasca pedagògica 
a centres universitaris belgues com l’IMEP de Namur i la 
Hogeschool Antwerpen.
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PIANO

DMITRI ALEXEEV

Un dels grans poetes del piano 
del nostre temps

DIES: del 5 al 7 de març

Els consells de Dmitri Alexeev ara fa un any despertaren 
l’expectació pròpia de les grans cites per als amants 
d’aquest instrument d’extensa tradició al Conservatori 
del Liceu (des dels hereus de Granados i Marshall fins 
als actuals músics de referència que hi ensenyen). També 
evidenciaren els motius merescuts de la seva reputació: 
l’extrema sensibilitat i saviesa musical de qui és considerat 
sovint un dels grans poetes del piano del nostre temps.

El mes de març Alexeev torna en una nova masterclass. 
Una oportunitat de luxe per retrobar-se amb el músic 
definit pel Daily Telegraph com “el pianista més excep-
cional del moment”, i l’articulació immaculada del qual 
enlluernà els crítics del The Times i el públic que ha 
seguit els seus recitals, sol o acompanyat per les millors 
orquestres: la Filharmònica de Berlín, la Royal Con-
certgebouw d’Amsterdam, les cinc grans orquestres de 
Londres, i les de París, Israel o Sant Petersburg. Totes 
formen part del seu impressionant currículum, que també 
inclou el treball al costat de directors com Ashkenazy, 

Boulez, Guérguiev, Giulini, Jansons, Muti o Pappano, 
entre molts d’altres. 

Des dels seus primers passos amb l’eminent Dmitri 
Bashkirov i els primers premis (el Txaikovski el 1974 i 
la Leeds Competition el 1975), Alexeev s’ha llaurat la 
reputació de conèixer com ningú els misteris del seu 
instrument. Definit pel BBC Magazine com “a la vegada 
aristocràtic, grandiós i sincerament poètic” el seu caràcter 
ple d’optimisme és capaç, segons The Glasgow Herald, de 
“ser corprenedor amb la suavitat amb què interpreta els 
passatges més lírics, que alhora mai perden la fluïdesa”. 
Alexeev, que ha abordat la majoria de concerts de 
Schumann, Grieg, Prokòfieff, Xostakóvitx i Rachmaninoff 
(del qual també ha enregistrat tots els preludis) promet 
una bona dosi de lliçó pianística de la mà d’un hereu 
genuí de la millor tradició de Richter o Gilels, però que 
mai ha estat fagocitat pels estereotips sovint associats a 
l’escola russa.
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MASTERCLASSES

PIANO

 
AKIKO EBI

La deixebla de 
Martha Argerich

DIES: 12 i 13 de març 

La pianista Akiko Ebi no ha faltat a cap de les cites amb 
Liceu Cambra, on sempre ha fet gala de la seva particular 
personalitat musical, la qual li ha llaurat la reputació de 
ser considerada l’intèrpret més important de la música 
francesa entre tots els pianistes japonesos, fins al punt 
que fou nomenada Chevalier des Arts et des Lettres pel 
govern francès el 1993.

Les atmosferes vaporoses del pianisme gal han marcat 
la brillant trajectòria d’aquesta intèrpret (premiada a 
la Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition i 
presència constant als festivals de La Roque D’Anthéron 
o La Folle Journée) com ho ha fet el seu lligam indisso-
ciable amb la figura de Chopin, segurament el compositor 
pianístic romàntic per antonomàsia. Ebi ha mantingut 
aquesta comunió especial des dels anys vuitanta, quan 
guanyà el Cinquè Premi de la International Chopin Piano 
Competition i fou acollida sota la protecció de qui ha 

estat la seva mentora, la gran Martha Argerich. En aquest 
sentit, Blair Sanderson comenta la seva admiració per 
la seva “profunda comprensió i simpatia per la música 
de Chopin”, admiració compartida pels prestigiosos 
directors i orquestres amb els que ha col·laborat durant 
més de trenta anys, i que inclouen Ivry Gitlis, Augustin 
Dumay, Regis Pasquier, Angela Hewitt i Michel Dalberto 
entre d’altres, a més de la pròpia Argerich en un aclamat 
concert a dos pianos transmès per televisió a tot el món. 

De la mateixa manera, ha gravat més d’una desena de 
discos amb obres del compositor polonès, així com els 
quintets per a piano i cordes de Webern, Franck i Pierné. 
Ha rebut el Grand Prix d’Or per l’enregistrament de l’obra 
de Dynam-Victor Fumet. Akiko Ebi representa com 
pocs pianistes un amor incondicional aquest instrument 
total que traspassa fronteres i que és un patrimoni humà 
intemporal.
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CANT

CARLOS ÁLVAREZ

Un intèrpret verdià 
de referència

DIES: 1 de febrer

Carlos Álvarez va oferir-nos al Conservatori del Liceu 
una lliçó impagable que transcendia el mestratge estric-
tament musical i propi de la gran figura de la lírica que 
és per abastar valors humans i vitals intangibles: autoco-
neixement, prudència, compromís... valors que tots els 
joves cantants necessiten assimilar tant com la mateixa 
tècnica i que, precisament, han fet del baríton andalús una 
de les nostres personalitats operístiques més estimades.

Des dels seus inicis al Coro de Ópera de Málaga i el 
seu debut el 1990 al Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
Álvarez ha construit una brillant carrera fonamentada en 
un saber prendre decisions tan acurat com la seva robusta 
però vellutada i expressiva veu. No oblidem com, en els 
seus primers passos mozartians, refusà l’oferta de tot un 
Riccardo Muti per cantar Rigoletto a La Scala, conside-
rant-se massa jove i inexpert. Avui, mentre sol afirmar 

que veu contínuament joves carreres malaguanyades, 
ell és considerat un dels millors barítons verdians del 
segle XXI, precisament al costat de Muti o Sir Georg 
Solti (La Traviata a Londres), Colin Davis (Otello), Lorin 
Maazel (Don Carlo) o Riccardo Chailly (I Pagliacci). Els 
seus grans èxits han estat al Metropolitan de Nova York 
i sobretot a l’Staatsoper de Viena, sense comptar, natu-
ralment, amb l’estreta relació que manté amb el Teatro 
Real de Madrid i el Gran Teatre del Liceu. 

De presència quasi aristocràtica però directe i honest, és 
la seva humanitat, unida a unes notables aptituds dramà-
tiques, el que fa traspuar en la complexitat dels seus per-
sonatges i el que ens sedueix; la mateixa dignitat que li ha 
permès superar dificultats que haurien desesperat altres 
divos o que li permet afirmar que “en l’òpera corres el risc 
de viure cinc centímetres per damunt de la realitat”.
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MASTERCLASSES

CANT

ERIC HALFVARSON

L’ obscuritat profunda dels  
rols wagnerians

DIES: 19 de març

Al Gran Teatre del Liceu encara ressona el seu 
Commendatore en el Don Giovanni de la temporada 
passada (precisament amb Carlos Álvarez, també present 
al Liceu Cambra d’enguany). Eric Halfvarson és un 
habitual de l’escena barcelonina en els darrers anys i ens 
ha regalat moments estel·lars, com l’aclamat Hagen del 
Götterdämmerung (un dels seus papers més reconeguts 
i que ha portat des de la Wiener Staatsoper fins a 
Washington), el Papa de l’excèntric Benvenuto Cellini 
que dirigí Terry Gilliam o una altra de les seves grans 
creacions: el Gran Inquisidor de Don Carlo (que també 
l’ha dut des de Nova York fins a Viena amb Zubin Mehta).

El nom d’aquest baix americà de veu poderosa ha esde-
vingut imprescindible en els complexos papers verdians 
i wagnerians que reclamen vocalitats poc comunes, no 
només a nivell de tessitures, sinó també pel que fa a la ca-
pacitat física necessària per assumir el repte que suposen, 
per no parlar de l’evident maduresa psicològica inherent a 
l’intimidadora obscuritat d’aquests personatges. 

En aquest sentit, Halfvarson ha demostrat una solvència 
constantment alabada per la crítica, ja sigui pels rols 
esmentats, per la seva participació al Fidelio que aplaudí 
el Washington Post, els papers a Die Walküre, Parsifal 
i Das Rheingold (amb Rattle i Badea entre d’altres), o 
per un altre dels seus grans èxits com a Barbablava: “va 
aportar no només potència, sinó pathos al rol de l’ate-
rrador noble. Podia ser digne i estentori en mostrar el 
regne sobre el que governa, abominable en cantar els 
secrets del castell ombrívol, o aterrador en instar a Judith 
a deixar de demanar les claus de les portes. Tanmateix, en 
tot hi traspuava una tristesa subjacent al seu propi poder 
intimidador i horrible passat, i fins i tot quan cantava 
suaument [...] la seva veu d’articulació penetrant irradiava 
força.”
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CANT

JOSÉ VAN DAM

El baix-baríton predilecte 
de Karajan i Solti

DIES: 17 d’abril

Llegenda dels escenaris, un cavaller del món líric del segle 
XX, la carrera del baix-baríton belga José van Dam abasta 
una cinquantena d’anys al cim de l’òpera mundial com a 
primera figura dels principals teatres. Ens ha deixat en-
registraments històrics de referència de la mà de gegants 
com H. v. Karajan o Sir G. Solti, dels quals fou cantant 
predilecte (com també ho ha estat sempre del públic), i 
les seves habilitats dramàtiques li propiciaren aparèixer 
en pel·lícules tan notables com el Don Giovanni de Joseph 
Losey o Le maître de musique de Gérard Corbiau.

Van Dam ha estat un cantant sense límits ni fronteres, 
capaç de rescatar autors oblidats del repertori francès 
(Magnard, Roussel...) i ser ambaixador mundial de 
l’Ariane et Barbe-bleue de Dukas (també al Liceu de 
Barcelona), i estrenant títols tan emblemàtics com el Saint 
François d’Assise de Messiaen, escrita per a ell i d’una ex-
pressivitat melòdica que Van Dam sempre ha elogiat per 
sobre de la resta de repertori contemporani.

Ell mateix reconeix l’escola mediterrània de la seva veu, 
propícia per al repertori italià, però això no li ha impedit 
excel·lir amb Mozart, en el Lied (fins i tot més que en 
la mélodie) o memorables aproximacions wagnerianes 
(aquells Mestres Cantors amb Solti a Chicago), sempre 
amb prudència i capacitat d’elecció: com ell afirma “Els 
joves han de seguir la seva veu, no a la inversa. La veu 
no et pot seguir a tu. Jo vaig començar amb Mozart i no 
he cantat Scarpia fins els 50 anys”. Fins i tot li digué que 
no a tot un Karajan en el seu Fidelio i mai ha acceptat 
les constants peticions perquè assumís el rol de Wotan. 
Aquesta ha estat la clau d’una carrera fulgurant: tots els 
don Quixots, idil·lis artístics amb els rols d’Edip, Fígaro, 
Golaud i el Mefistòfeles de Berlioz... El seu mestratge és 
poder absorbir història viva de la lírica.
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MÚSICA DE CAMBRA

STEPHANIE BAER

L’ essència cambrística 
des de Nova York

DIES: del 14 al 16 de març

El món cambrístic nord-americà té en Stephanie Baer 
una de les seves personalitats més actives, especialment 
si ens referim a la comunitat musical de Nova York, on 
des de fa molts anys alterna una febril agenda artística 
amb una prestigiosa labor pedagògica. En aquesta ciutat 
és professora de viola, de música de cambra i Directora 
del Departament de Corda de la New York University 
– Steinhardt School of Culture, Education and Human 
Development; paral·lelament, acumula una extensa ex-
periència en conjunts de cambra amb els que ha realitzat 
gires per tot Amèrica, Europa, Àsia i Àfrica, com són 
el Metamorphosis Piano Quartet, l’Arioso Ensemble o 
el Carmel Bach Festival, on ha estat primera viola. Ha 
tocat tant la viola moderna com la barroca a festivals 
com Mostly Mozart, Monadnock Festival o el White 
Mountains Festival. Així mateix, és membre de New 
Music Today i ha estat artista convidada amb The Group 
of Contemporary Music, l’Steve Reich Ensemble i Meet 
the Moderns.

La seva especialitat en aquest tipus de formacions, 
concreta però alhora versàtil pel que fa a estils i èpoques, 
fa de les seves masterclasses una lliçó ineludible per 
aprendre l’essència del fet cambrístic, essent així re-
clamada per nombroses institucions i havent realitzat 
sessions pedagògiques al costat de membres dels Quartets 
Juilliard i Guarneri, o Felix Galimir.

Així mateix, ha realitzat enregistraments amb Philip 
Glass, John Adams, Steve Reich i el Modern Jazz 
Quartet. També ha estat viola principal de la producció 
de The Phantom of the Opera a Broadway, de la New 
Jersey Symphony, i membre de la New York Chamber 
Symphony. Ha col·laborat amb el New York City Ballet, la 
New York City Opera, la Brooklyn Philarmonic i multitud 
d’altres ensembles.
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STEFAN DOHR

Una vetllada amb el repertori 
francès per a trompa

PROGRAMA

Appell Interstellaire          O. Messiaen

Villanelle, per a trompa i piano             P. Dukas

Quatre petites pièces, per a violí, trompa i piano         C. Koechlin

Suite per a quatre trompes  E. Bozza 

Trio en mi bemoll major, op. 40 J. Brahms

DIA: 22 de gener

Al Conservatori del Liceu no només gaudirem del 
mestratge d’Stefan Dohr com a professor, sinó que aquest 
prestigiós trompista, primer de la Filharmònica de Berlín 
des del 1993, serà l’encarregat, abans de la seva mas-
terclass, d’obrir els concerts d’aquest cicle Liceu Cambra.

Dohr, que ha defensat la majoria de concerts solistes per 
a trompa clàssics i romàntics i que ha estrenat nombroses 
obres que compositors actuals han escrit especialment 
per a ell, oferirà un recital ineludible centrat en el re-
pertori francès del segle XX i en el qual hi participaran els 
professors del Conservatori Sara Bitlloch (violí) i María 
Alonso-Allende (piano), acompanyant-lo en obres tan 
celebrades com les quatre “petites peces” de Koechlin o 
la Villanelle de Dukas. A més, un altre dels al·licients del 
recital serà poder escoltar tres estudiants de trompa del 
centre (María González, Marc Anguera i Adrià Adell) 
tocar juntament amb Dohr la suite de Bozza, una gran 
oportunitat per ells de poder compartir escenari amb 
aquest prestigiós solista.

Sens dubte, un recital de gran interès per a tots els in-
teressats en el paper d’aquest instrument romàntic per 
excel·lència i de gran dificultat tècnica en el món del 
repertori de cambra, on les dosis de subtilitat i els matisos 
seran els grans protagonistes.
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L’Orquestra de Cambra de la Kaimerata, liderada pel 
violinista i professor del Conservatori del Liceu Kai 
Gleusteen, ja és un clàssic imprescindible de la pro-
gramació del Conservatori del Liceu amb les seves set 
temporades presentant un petit però intens cicle anual. 

Un any més, la Kaimerata torna a l’escenari del nostre Au-
ditori en diversos tipus de formació i com a part del cicle 
Liceu Cambra. La veurem en tres concerts de gran interès 
on podreu gaudir de l’excel·lència interpretativa pròpia 
dels grans solistes, la majoria professors del Conservatori, 
aplicada a un repertori de grans al·licients musicològics, 
escollit amb gran cura i que respon a l’essència més pura 
del fet cambrístic. Una música per a ser escoltada en les 
distàncies curtes i on els matisos i la compenetració entre 
els membres del conjunt són el que marca la diferència.

D’aquesta manera, si ens els darrers anys ens han regalat 
intensos monogràfics sobre Schubert i Mozart, aquest 
any la música txeca, i en concret la del compositor 
bohemi Antonín Dvořák, serà la gran protagonista. Hi 
podreu sentir les grans creacions de Dvořák per a grup de 
cambra, com el cèlebre quartet “Americà”, al costat d’altres 
obres de compatriotes seus com Suk o Janáček; un viatge 
en petit format a les sonoritats de la seva rica cultura 
musical.

KAIMERATA

8a temporada: La música 
de cambra txeca

PROGRAMA

2 de febrer de 2018

Piano Trio núm. 4 en Mi menor, op. 90, 
B. 166 “Dumky” A. Dvořák

Serenade per a vents, violoncel i contrabaix, 
en Re menor, op. 44         A. Dvořák

28 de febrer de 2018

Quartet amb piano en La menor, op. 1  J. Suk

Quartet núm. 12 en Fa major, op. 96 “Americà”            A. Dvořák

24 d’abril de 2018

Quartet núm. 1 “Sonata a Kreutzer”  L. Janáček

Quintet amb piano en La major, op. 81, B. 155             A. Dvořák
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Alumnes de Cant  i de Jazz del Conservatori del Liceu    Jaume Vilaseca, direcció musical   Paco Mir, direcció artística i guió original

Les noces de Fígaro constitueixen un patrimoni musical 
universal i atemporal i, com a tal, el caràcter genial 
d’aquest títol operístic mozartià transcendeix el context 
del compositor de Salzburg i el classicisme per ser capaç 
de generar infinits nous sentits en cada nova època i 
generació.

Des d’aquesta perspectiva, els maridatges entre la tradició 
clàssica i el caràcter popular del jazz ja ens han ofert mag-
nífiques aproximacions contemporànies a l’exuberància 
matemàtica de Bach o a la llibertat interpretativa de 
la música antiga, per posar només dos exemples. Evi-
dentment, Mozart no n’és una excepció i si ajuntem el seu 
vitalisme lluminós al talent d’un dels nostres directors 
teatrals més respectats, Paco Mir, el resultat promet una 
cita musical de gran interès.

Liceu Cambra us porta una versió diferent de l’obra 
original de Mozart a partir de les àries de les Noces, on 
un actor conduirà l’argument en una versió condensada 
de la història de la mà dels alumnes de cant del Conser-
vatori del Liceu. Aquests representaran els rols principals 
d’aquesta òpera al voltant d’un personatge tan fonamental 
en la història de la lírica com és aquest sevillà sorgit de la 
ploma de Beaumarchais. El gran al·licient de la proposta, 
a més de les veus d’aquests joves talents, és que cantaran 
amb l’acompanyament d’un trio de jazz, també format per 
estudiants del centre.

El guió original i direcció general anirà a càrrec de Paco 
Mir, conegut a casa nostra com a integrant del grup 
Tricicle i amb un àmplia trajectòria que inclou dos premis 
Max, la producció de diverses sèries de televisió i cam-
panyes de publicitat i la direcció de nombroses obres de 
teatre. La direcció musical anirà a càrrec Jaume Vilaseca, 
professor del Conservatori, que ha realitzat l’adaptació 
jazzística de la música de Mozart.

JAZZ NOCES 
DE FÍGARO

Un dels cims operístics del 
repertori mozartià com no l’has 

sentit mai abans

DIES: 21 i 22 de febrer

PROGRAMA

Les noces de Fígaro (àries seleccionades) W. A. Mozart

Alumnes de Cant del Conservatori del Liceu
Trio de Jazz d’alumnes de Jazz i Música Moderna del 
Conservatori del Liceu
Jaume Vilaseca, direcció musical i arranjaments
Paco Mir, direcció artística i guió original
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DMITRI ALEXEEV

Pianisme rus amb personalitat 
pròpia: un recital de luxe

DIA: 7 de març

Després de la seva masterclass, tindrem la gran opor-
tunitat de veure les idees musicals del pianista Dmitri 
Alexeev materialitzades en les seves pròpies mans. Aquest 
any, el cicle Liceu Cambra comptarà amb la participació 
del prestigiós pianista rus no només a les aules, sinó que 
també oferirà un recital on podrem comprovar per què 
és considerat un dels grans poetes del piano del nostre 
temps.

Sensibilitat, fluïdesa en l’articulació... Alexeev ha de-
mostrat al llarg de la seva fulgurant carrera que no és 
senzillament un més dins del què esperem de l’escola 
pianística russa, sinó que s’erigeix en un nom propi i 
una personalitat diferenciada que n’ha transcendit tots 
els apriorismes. Poder escoltar-lo en directe és entrar en 
contacte amb tota la saviesa acumulada d’aquest intèrpret 
que ha actuat al costat dels millors i que ha abordat les 
grans obres mestres del repertori per a piano. Una cita 
ineludible per a tots els amants d’aquest instrument.
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Cada any, els Departaments del Conservatori del Liceu 
escullen entre els seus alumnes els representants que s’en-
frontaran en les diverses fases eliminatòries i la Gran Final 
dels Premis Extraordinaris del centre. Aquests guardons 
signifiquen un reconeixement a la seva vàlua com a 
intèrprets o compositors i també els permeten mostrar 
al públic la seva excel·lència interpretativa. A tot això cal 
afegir que els guanyadors d’aquests premis reben la re-
compensa de participar, l’any següent, en la programació 
artística de l’Auditori del Conservatori, posant al seu nom 
al costat de professors i solistes de gran prestigi.

Els guanyadors dels Premis Extraordinaris de Música de 
Cambra del Conservatori del Liceu 2016-2017, doncs, 
tindran a Liceu Cambra l’oportunitat d’adquirir una ex-
periència professional incomparable tot oferint un recital 
propi dins aquest cicle on també hi participen tants grans 
intèrprets.

La soprano Anna Niebla i el painista Eric Ledesma 
formen un jove duo excepcional que està consolidant 
un inici brillant de les seves respectives trajectòries. Us 
convidem a compartir amb nosaltres aquesta eclosió dels 
grans solistes del demà.

PREMIS EXTRAORDINARIS 
DE MÚSICA DE CAMBRA 

2016-2017

L’ excel·lència dels estudiants del 
Conservatori del Liceu

DIA: 22 de març
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MICHAEL DAVIDOV

Bach – Debussy – Ginastera: 
un viatge pianístic

PROGRAMA

Partita BWV 830 en Mi menor J. S. Bach
 Toccata
 Allemande
 Courante
 Air
 Sarabande
 Tempo di Gavotta
 Gigue

De Preludis, Llibre 2   C. Debussy
 Brouillards
 Les fées sont d’exquises danseuses
 La terrasse des audiences du claire du lune
 Ondine

Sonata op. 22    A. Ginastera
 Allegro marcato
 Prestissimo misterioso
 Adagio molto appassionato
 Finale: ruvido ed ostinato

DIA: 5 d’abril

Michael Davidov, professor del Conservatori del Liceu, 
encarna a la perfecció la importància de Barcelona com a 
epicentre del pianisme i en concret del nostre centre, que 
compta entre el seu professorat amb una nodrida repre-
sentació tant del talent pianístic internacional com dels 
hereus de la prestigiosa escola catalana que es remunta 
als mestratges de Granados i Marshall. En aquest cicle, 
tindrem l’oportunitat de gaudir-lo en concert amb un 
programa deliciós i eclèctic que abasta des de Bach fins a 
l’apassionat Ginastera passant pels colors impressionistes 
de Debussy.

Aquest jove pianista nascut a Uzbekistan realitzà els seus 
estudis amb Ramon Coll i des de la nostra ciutat féu el 
salt internacional als centres més prestigiosos (Conser-
vatori Estatal Superior P. I. Txaikovski a Moscou, Escola 
Superior de Música F. Liszt a Weimar, Mozarteum a 
Salzburg), tot iniciant després una fulgurant carrera 
concertística arreu d’Europa paral·lela a prestigiosos 
premis internacionals (inclosos l’Steinberg de Madrid, el 
F. Chopin de Londres i el Hummel de Bratislava), a més 
d’obtenir diverses beques de prestigi.

Ha realitzat concerts com a solista o acompanyat de 
conjunts com l’Orquestra Simfònica de Galícia, l’Slovak 
Philharmonic Orchestra, l’Orquestra Simfònica de Rostov, 
la de Salònica, la Ciutat de Granada, l’Orquestra J. Strauss 
de Roma, juntament amb directors com Salvador Mas, 
Enrique García Asensio, Rastislav Stur, Paul Mann, Valery 
Khlebnikov, Dariusz Mikulski, Nicola Samale o Haris 
Iliadis. Així mateix, la seva vàlua el va conduir a conver-
tir-se en el professor de piano principal més jove dels 
centres superiors d’Alemanya.

El 2013 fundà l’Arthur Rubinstein Institute a Marbella, un 
centre d’alt perfeccionament musical, i el Marbella Inter-
national Music Competition.
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El Màster en Interpretació d’Òpera que ofereix el Con-
servatori del Liceu dóna a joves professionals del cant 
l’oportunitat de créixer i desenvolupar-se com a intèrprets 
en un entorn d’excel·lència artística i altíssima compe-
tència musical. Cada any, l’objectiu del Màster de treball 
de preparació, assaig i escenificació d’un títol significatiu 
del repertori operístic es materialitza en dos concerts 
oberts al públic que culminen aquest procés de perfeccio-
nament interpretatiu, alhora que suposen una experiència 
dins una producció professional per als intèrprets i una 
atractiva oferta artística d’alt nivell per a tots els amants de 
la lírica de la ciutat.

Si l’any passat els alumnes del Màster ens van delectar 
amb La flauta màgica, enguany el seu treball es centrarà 
en La Cenerentola de Gioachino Rossini. Liceu Cambra 
incorpora així per a la seva programació la representació 
d’aquesta obra fonamental de la producció rossiniana amb 
un repartiment format íntegrament pels alumnes d’aquest 
programa acadèmic acompanyats per l’Orquestra del 
Conservatori del Liceu dirigida per Manel Valdivieso i 
amb la direcció escènica de Paco Azorín.

Cal destacar que els joves cantants hauran tingut l’opor-
tunitat de preparar aquesta òpera al costat de la gran 
mezzosoprano Teresa Berganza, una de les intèrprets 
més reconegudes del rol principal de La Cenerentola, així 
com altres cantants experts en el repertori rossinià, com 
Eduard Giménez o Joan Martín-Royo. 

La Cenerentola és un dramma giocoso en dos actes amb 
música de Rossini i llibret de l’italià Jacopo Ferretti, que 
pren l’argument del famós conte de fades La ventafocs. 
Estrenada poc després de l’aclaparador èxit d’El barber de 
Sevilla, conté algunes de les composicions més reeixides 
del seu autor per a veu, com el dificilíssim rondó final. En 
l’obra també destaquen les diferències significatives amb el 
conte original de Perrault i que es deuen tant als impe-
ratius logístics de la producció original com a la influència 
de l’òpera anterior Agatina, o La virtù premiata, d’Stefano 
Pavesi.

LA CENERENTOLA 
MÀSTER D’ÒPERA

Una producció professional d’alt 
nivell al voltant d’aquest títol 

fonamental de Rossini

DIES: 12 i 13 d’abril

PROGRAMA

La Cenerentola   G. Rossini

Alumnes del Màster en Interpretació d’Òpera del 
Conservatori del Liceu
Orquestra del Conservatori del Liceu
Paco Azorín, direcció escènica
Manel Valdivieso, direcció musical
Teresa Berganza, direcció artística
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La guitarra flamenca és avui una expressió musical que 
ha crescut molt més enllà dels seus orígens geogràfics. 
El significat artístic d’aquesta disciplina, tradicionalment 
de transmissió oral, no ha tingut fins fa relativament poc 
un reflex suficient en l’activitat acadèmica. Per això, fa 25 
anys el Conservatori del Liceu va fer una aposta decidida 
per la incorporació de la Guitarra Flamenca als estudis de 
música, de la mà de qui és l’impulsor de la normalització 
acadèmica de la Guitarra Flamenca i pioner de l’estudi 
musical del Flamenc: Manuel Granados. En tots aquests 
anys de treball conjunt ininterromput a través de diferents 
programes acadèmics fins arribar ara als estudis superiors 
de música, han estat nombrosos els alumnes que s’han 
format com a guitarristes de flamenc sota el seu mestratge 
a la nostra institució.

GUITARRA FLAMENCA: 25 
AL CONSERVATORI DEL 

LICEU DE LA MÀ DE 
MANUEL GRANADOS

Un homenatge al pioner de la 
normalització acadèmica de la 

guitarra flamenca

DIA: 17 de maig

El concert que presentem, Guitarra flamenca: 25 anys al 
Conservatori del Liceu de la mà de Manuel Granados, 
és un reflex de la tasca de tants anys, reflectida ara en 
CDs inspirats en la pràctica de la Guitarra Flamenca en 
els segles XIX i XX. Aquests enregistraments, sorgits de 
la iniciativa dels professors del programa de Guitarra 
Flamenca del Conservatori, són interpretats pel quartet 
Al-Hamra, integrat per alguns dels més destacats gui-
tarristes flamencs formats al nostre centre i van acom-
panyats dels comentaris de María Jesús Castro, Doctora 
en Etnomusicologia i Professora de Flamencologia i 
Repertori del flamenc al Conservatori del Liceu.

Es tracta també, d’un reconeixement a la figura de Manuel 
Granados per la seva tasca incansable, fruit de la qual 
són tantes obres de concert originals. Però també cal 
reconèixer les seves nombroses obres pedagògiques, de 
gran difusió internacional, que es proposen formar els 
estudiants en l’harmonia, composició i instrumentació, i 
que abasten des de l’anàlisi musical i estilístic del gènere 
fins a l’estudi tècnic d’aquest gran instrument, la guitarra 
flamenca.

PROGRAMA
Obres de Manuel Granados

Quartet Al-Hamra, guitarres
María Jesús Castro, comentaris
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AGENDA

MASTERCLASSES

Jacques Zoon FLAUTA | 16 i 17 de gener

Ramón Ortega OBOÈ | 16 i 17 de gener

Stefan Dohr TROMPA | 23 i 24 de gener

Pavel Vernikov i Svetlana Makarova VIOLÍ | 30 i 31 de gener

Martin Fröst CLARINET | 1 de febrer

Sophie Dartigalongue FAGOT | 12 de febrer

Manuel Blanco TROMPETA | Consultar la web

Carlos Álvarez CANT | 1 de febrer

Veronika Hagen VIOLA | 2 i 3 de març

Dmitri Alexeev PIANO  | Del 5 al 7 de març

José Antonio Escobar GUITARRA  | Del 5 al 7 de març

Sophie Hallynck ARPA | 8 de març

Lukas Hagen VIOLÍ | 9 i 10 de març

Akiko Ebi PIANO | 12 i 13 de març

Timothy McAllister SAXÒFON | 13 i 14 de març

Stephanie Baer MÚSICA DE CAMBRA | Del 14 al 16 de març

Rafael Martínez Guillén TROMBÓ | 15 i 16 de març

Eric Halfvarson CANT | 19 de març
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Amir Eldan VIOLONCEL | 19 i 20 de març

Oren Marshall TUBA | 20 de març

Frithjof-Martin Grabner CONTRABAIX | 22 i 23 de març

Gustav Rivinius VIOLONCEL | 13 i 14 d’abril

José Van Dam CANT | 17 d’abril

CONCERTS

Stefan Dohr | 22 de gener

Kaimerata | 2 de febrer

Jazz Noces de Fígaro | 21 i 22 de febrer

Kaimerata | 28 de febrer

Dmitri Alexeev | 7 de març

Premis Extraordinaris de Música de Cambra 2016-2017 | 22 de març

Michael Davidov | 5 d’abril

La Cenerentola | 12 i 13 d’abril

Kaimerata | 24 d’abril

Guitarra flamenca: 25 anys al Conservatori del Liceu 
de la mà de Manuel Granados | 17 de maig

Informació d’horaris i adquisició d’entrades a www.conservatoriliceu.es
Nota: Els aforaments són limitats. L’organització es reserva el dret de modificar horaris i dates, 

així com cancel·lar qualsevol activitat per motius dels artistes o de la pròpia organització.
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