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ÍNTIM 
La lírica que toca el cor 

 
0.Pròleg 
 
 És habitual que les persones, en la intimitat, tendim a obrir el nostre cor per explicar i 

transmetre el motiu del seu batec. Quan l’ambient és de pau, quan ens sentim segurs i 

arredossats per l’escalfor d’una llar, pel silenci que ens envolta i sobretot per qui ens escolta, 

és quan feim una passa més i l’expressió dels nostres sentiments esdevé plena. 

 I els artistes, encara que a vegades no ho sembli, també som persones i és en aquest 

tipus de recital, només amb veu i piano, que c@ntam allò que les paraules no poden explicar. 

 

Fotografia: Miquel Pastor 

 

 

 

 

 



ÍNTIM  la lírica que toca el cor 
 

 4 

1. Presentació 

 

 El tenor Antoni Lliteres (d’Artà, Mallorca) i el pianista Valentin Moldovan (de la Ciutat 

de Mallorca) s’uneixen per formar aquest duet artístic. Són dos dels joves talents de la música 

clàssica illenca, i proposen un recorregut al llarg dels grans èxits de la lírica.  

   

2. Descripció 

 

2.1. La proposta en si 

 

 Talment com hem introduït, l’amistat i trajectòria professional que vincula els artistes 

citats, els ha vinculat en aquest projecte que pren forma de recital líric de màxima qualitat, 

variant àries d’òpera, romances de sarsuela, cançons napolitanes (entre d’altres indrets) i 

també obres pianístiques (o reduccions orquestrals per a piano); totes elles peces famoses, 

de gran popularitat i dificultat tècnica, tan sols assumibles per músics experimentats com els 

que els presentam. 

 Ara bé, també es té molta cura del públic, amb el qual es pretén establir un diàleg 

musica i verbal, cercant i creant un ambient íntim en el qual poder gaudir al màxim 

l’experiència tots plegats. Per això, s’introduiran breument les peces, s’explicaran petits 

dubtes que el públic pugui tenir i inclús es confessaran alguns secrets professionals i 

anècdotes artístiques. 

 

2.2. Objectius 

 

- Despertar la curiositat i interès per la música entre els assistents. 

- Apropar els espectadors al coneixement del cant líric i el piano. 

- Alimentar el gust per l’òpera, la cançó, la sarsuela i les obres instrumentals. 

- Crear un ambient íntim a través del qual poder endinsar-nos en la catarsi col·lectiva. 

- Interactuar amb el públic a través del diàleg musical i verbal. 

- Accedir al plurilingüisme mitjançant de les obres musicals interpretades (català, castellà, 

italià, francès, anglès, alemany i altres).  

- Gaudir tots plegats de la música i la bellesa de l’art en conjunt. 

 

2.3. Durada i estructura 

 

- Durada: 1 hora i 20 minuts. 

- Estructura: dues parts de 35 minuts amb una pausa de 10 minuts per a descans dels 

artistes. També es pot fer de forma continuada (durada total = 1 h i 10 min). 

- Distribució del repertori: combina àries d’òpera, romances de sarsuela, cançons líriques i 

obres pianístiques, oferint una audició àmplia i variada.  
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2.4. Repertori 

 

 El programa d’obres del recital és variat, escollit d’entre els títols més famosos 

àmpliament interpretats al llarg de la història de l’òpera, la sarsuela i la cançó lírica. De forma 

orientativa es faciliten alguns títols, però no s’estableix un programa tancat, ja que els artistes 

es mostren plenament oberts a propostes o suggeriments. A tall d’exemple, es sol oferir un 

repertori específic de Nadal. 

 

 
Antoni Lliteres, en un concert amb la Capella Mallorquina, dirigit per José María Moreno 

 

Àries d’òpera 

 

- “Una furtiva lagrima” de L’Elisir d’amore (G. Donizetti) 

- “Quanto è bella, quanto è cara” de L’Elisir d’amore (G. Donizetti) 

- “Fra poco a me ricovero” de Lucia di Lammermoor (G. Donizetti) 

-  “La donna è mobile” de Rigoletto (G. Verdi) 

- “Ella mi fu rapita” de Rigoletto (G. Verdi) 

-  “Deh miei bollenti spiriti” de La Traviata (G. Verdi) 

-  “Che gelida manina” de La Bohème (G. Puccini) 

-  “Nessun dorma” de Turandot (G. Puccini) 

- “Il lamento di Federico” de L’Arlesiana (F. Cilea) 

- “Porquoi me réveiller” de Werther (J. Massenet) 
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- “Ah, lève-toi soleil” de Roméo et Juliette (Ch. Gounod) 

- “Salut! demeure chaste et pure” de Faust (Ch. Gounod) 

- “La fleur que tu m’avais jetée” de Carmen (G. Bizet) 

-  “Ach! so fromm” de Martha (F. von Flotow) 

- “Dein ist mein ganzes Herz” de Das Land des Lächelns (F. Léhar) 

- “Dies Bildnis” de La Flauta Màgica 

- … 

 

Romances de sarsuela 

 

- “Bella enamorada” de El útimo romántico (R. Soutullo i J. Verd) 

- “No puede ser” de La tabernera del puerto (P. Sorozábal) 

- “De éste apacible rincón de Madrid” de Luisa Fernanda (F. Moreno Torroba) 

- “Canto a la espada toledana” de El huésped del sevillano (J. Guerrero) 

- “Tienes razón amigo” de La chulapona (F. Moreno Torroba) 

- “Por el humo se sabe” de Doña Francisquita (A. Vives) 

- … 

 

Cançó 

 

- “O sole mio” (E. di Capua) 

- “Per entrar en els teus ulls” (A. Parera Fons) 

- “Granada” (A. Lara) 

- “Funiculì, funiculà” (L. Denza) 

- “Santa Lucia” (T. Cottrau) 

- “Core ‘ngrato” (S. Cardillo) 

- “Musica proibita” (S. Gastaldon) 

- “L’ultima canzone” (F.P.Tosti) 

- … 

 

Piano 

 

- “Meditació” de Thaïs (J. Massenet) 

- “Intermedio” de La Boda de Luis Alonso (G. Giménez) 

- “Intermezzo” de Cavalleria Rusticana (P. Mascagni) 

- “Intermedio” de La Leyenda del beso (R. Soutullo & J. Vert) 

- “Sonata Clar de lluna” (L.V. Beethoven)  

- “Obertura” de Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini) 

… 
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3. Els artistes 

 

 Antoni Lliteres i Valentin Moldovan atresoren una llarga trajectòria en comú, sobretot 

oferint recitals arreu de l’illa de Mallorca des de fa anys. La seva sintonia va més enllà del 

camp professional, perquè la connexió personal entre dos artistes sovint marca la diferència. 

 
Antoni Lliteres, tenor  

www.antonilliteres.com 

 Neix a Artà (Mallorca, Espanya), on creix i 

s’enriqueix en la música popular. Allà inicia la 

formació musical a l’Escola Municipal de Música. 

Anys més tard treballa amb la mestra de cant 

Francisca Alomar i accedeix al Conservatori 

Professional de Música i Dansa de Mallorca per 

cursar els estudis de Grau Professional amb Antoni 

Aragón i Joana Llabrés.  

A continuació es desplaça a Barcelona per 

realitzar el primer curs del Grau Superior al 

Conservatori del Liceu amb Eduard Giménez, i un 

any després retorna a la seva Mallorca natal per 

finalitzar els estudis sota la tutoria de Josep Ribot. 

També rep classes de Carmen Bustamante, Cynthia 

Sanner, Francesca Roig, Amelia Felle, Renata 

Parussel, Michelle Wegwart, Juan Lomba i Darrell 

Babidge; i dels repertoristes Marta Pujol, Anna 

Crexells, Alejandro Zabala, Marco Evangelisti, David Mason, Jorge Robaina, Borja Mariño, 

Mark Hastings i Giulio Zappa, entre d’altres. Realitza Masterclass amb Teresa 

Berganza, Fiorenza Cedolins, Dolora Zajick, Jaume Aragall, Joan Pons o Carlo Colombara. El 

2018 obté el 3r Premi al Concurs Josep Mirabent i Magrans, i el 2019 el 1r Premi al Concurs 

Internacional de Cant Ciudad de Logroño. També esdevé l’únic espanyol seleccionat per 

acudir a l’IYDV (Institute for Young Dramatic Voices) creat i dirigit per Dolora Zajick als Estats 

Units, els anys 2018 i 2019.  

En l’àmbit de la música sacra ha interpretat El Messies de G.F. Händel, la Missa de la 

Coronació i el Requiem de W.A. Mozart, el Messa di Gloria de G. Puccini, la Petite Messe 

Solennelle de G. Rossini, el Requiem de F. Hydas, el Requiem Eternal Light de H. Goodall, i la 

Missa per a la Pau “The armed man” de K. Jenkins. 

En el repertori operístic és solista fix de les temporades d’òpera del Teatre Principal 

de Palma des de l'any 2013 en títols com La flauta màgica de W.A. Mozart (2013), dirigit per 

Martin Fischer-Dieskau; Otello de G. Verdi (2014 i 2015), sota la batuta Manuel Coves; Salome 

de R. Strauss (2016), dirigit per Guillermo García-Calvo; Nabucco de G. Verdi (2016), de la mà 

d’Óliver Díaz; Macbeth de G. Verdi (2017), dirigit per Andrés Salado; Norma de V. Bellini 

http://www.antonilliteres.com/
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(2018), també a les ordres del mateix Salado; i Madama Butterfly de G. Puccini (2019), dirigit 

per Antoni Méndez.  

El 2019 es converteix en el primer mallorquí en debutar al Teatro de La Zarzuela amb 

rol protagonista (Shakespeare) en l’obra El sueño de una noche de verano de J. Gaztambide, 

dirigit per Miguel Ángel Gómez-Martínez. A més, ha debutat el rol de Rodolfo (La Bohème, G. 

Puccini) amb la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) sota la direcció de Manel 

Valdivieso; Alfredo (La Traviata, G. Verdi); Roberto (Bohemios, A. Vives); i Fernando 

(Goyescas, E. Granados), sota la direcció de Luciano Bibiloni al Festival Internacional d’Alsàcia, 

a França.  

 El 2020 canta Alfredo (La Traviata), i Macduff (Macbeth) amb els Amics de l’Òpera de 

Sabadell (Catalunya), i Leandro (La Tabernera del Puerto) al Teatro de la Zarzuela (Madrid). 

 

Valentin Moldovan, piano   

Començà a estudiar piano a l'edat 

de 10 anys sota la supervisió del seu pare, 

Marius Moldovan. L'any 2000 estudia 

piano sota la supervisió del mestre D. Juan 

Miguel Arrom al Conservatori Professional 

de Mallorca, obtenint Matrícula d'Honor i 

el Premi Extraordinari d’Honor de Grau 

Mitjà en les especialitats de Piano i Música 

de Cambra. 

L'any 2005 estudia piano al 

Conservatori Superior de Mallorca sota la 

supervisió del mestre D. Miguel Estelrich i 

D. Duncan Gifford, culminant els seus 

estudis amb Matrícula d'Honor i el Primer 

Premi Final de Carrera.  

Ha realitzat una intensa activitat 

com a pianista, oferint concerts de piano, 

de música de cambra i diverses 

col·laboracions amb orquestres en tot el panorama nacional. Ha realitzat classes magistrals 

amb mestres com: Ilan Rogoff, Boris Berman, Ireneuz Jagla, Neil Tarlton, Andrezej Jasinsky, 

Miquel Àngel Roig Francolí, Iván Cítera, Manuel Carra, entre d'altres ... 

  

Amb més d’una trentena de Premis a Concursos Nacionals i Internacionals, actualment 

compagina la seva activitat pianística amb la docència i la composició. És professor funcionari 

de carrera en l’especialitat de piano, realitzant la funció de pianista acompanyant al 

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca; d’altra banda també és pianista 
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resident de la Sala Dante i, freqüentment és reclamat com a pianista acompanyant. Com a 

compositor, cal destacar l’estrena absoluta del seu Nocturno per a piano al Teatre 

Monumental de Madrid amb el prestigiós pianista Enrique Bernaldo de Quirós a l’any 2016. 

També ha escrit un llibre “Experiencias sobre el escenario”, llibre que versa sobre la por 

escènica. Recentment ha publicat un cd  “Escenas de un mundo” amb composicions pròpies. 

Actualment, és president de Joventuts Musicals de Sóller. 

 

4. Necessitats tècniques 

 

4.1.Espai  

 

El recital es realitza 

en qualsevol espai 

considerat apte per a la praxi 

musical de nivell 

professional, preferentment 

sense necessitat 

d’amplificació extra, ja que la 

veu del tenor està educada i 

formada per cantar 

lliurement i sense cap mitjà. 

Emplaçaments aptes 

són: sales d’actes, 

biblioteques, casals de 

cultura, museus, sales d’exposicions, esglésies, teatres, cases senyorials, claustres, etc. Doncs, 

l’optimitat musical s’aconsegueix en espais interiors, tot i que els exteriors (ben condicionats) 

també són vàlids. 

La disposició escènica és a la italiana, la més habitual (exemple: Teatre Principal de 

Palma). En el cas d’un teatre aquesta disposició ja hi és present, i en el cas de llocs polivalents 

o ideats per a altres usos (esglésies, biblioteques, casals…) s’empra un espai adaptat al 

nombre d’espectadors sumat a les dimensions de l’escenari. 

Tant a l’interior com a l'exterior. En el cas de l’exterior s’ha de preveure el sistema 

d’il·luminació i amplificació sonora, del quan se’n faria càrrec la part contractant. 

 

4.2. Escenari 

 

S’entén com a “escenari” el lloc (preferentment elevat) que precisen els artistes per 

dur a terme el recital. Les dimensions de referència (no requisits) serien: 6 metres de boca, 

3m de profunditat i 2’5m d’altura. S’ha de tenir en compte que s’hi ha de col·locar el piano, a 

més de l’espai útil per a la situació del cantant. 



ÍNTIM  la lírica que toca el cor 
 

 10 

4.3. Il·luminació 

 

 En espais interiors no es requereix cap tipus d’il·luminació tècnica o específica. És 

suficient amb l’habitual del lloc, tot i que en el cas dels teatres s’ha d’acordar. A l’exterior és 

necessària, a càrrec de la part contractant. 

 

4.4. Amplificació sonora 

 

 En espais interiors el recital no requereix de cap tipus d’amplificació sonora . A l’exterior 

sí que és necessària, a càrrec de la part contractant. 

  

4.5. Piano 

 

 La part contractant ha d’aportar un piano acústic, preferentment de coa, afinat a per a 

l’ocasió a 442 Hz, acompanyat d’una banqueta sense braços. En cas de no disposar de piano 

i la part contractant tingui interès en la proposta, es prega contactar amb els artistes per tal 

de donar-hi solució. 

 

4.6. Acomodació del públic 

 

 Als teatres i demés espais adaptats a la praxi artística habitual, el públic s’acomoda al 

pati de butaques. En els altres casos, s’ha de garantir una confortable disposició de 

l’espectador per veure i participar del recital; ja siguin butaques, bancs, cadires, o altres tipus 

de seients. 

 

4.7. Nombre d’espectadors 

 

 No hi ha un nombre mínim. El màxim seria l’aforament màxim permès per la llei. 

 

4.8. Camerins 

 

 No són requisit per als artistes, tot i que sí precisen un espai on vocalitzar, vestir-se i 

maquillar-se, a més d’un bany (pot servir de vestidor, igualment). També s’agraeix l’aportació 

d’aigua mineral natural per part del teatre o espai. 
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4.9. Horari 

 

 Qualsevol moment del dia: matí, horabaixa o vespre, amb predilecció per l’horari 

nocturn, ja que és el més habitual i exitós per a aquest tipus d’esdeveniments. L’entrada del 

públic a la sala (o espai) es realitza mitja hora abans de l’hora d’inici del recital. 

 

4.10. Prova acústica i assajos 

 

 Els artistes arriben 90 minuts abans de l’inici del concert per realitzar la prova acústica 

i acomodar-se. 

 

4.11. Programes de mà, cartells i publicitat 

 

  L’organització es fa càrrec de 

l’elaboració dels programes de mà 

(repertori acordat prèviament amb 

els artistes, els quals envien el 

programa embastat), dels cartells 

(a repartir durant les setmanes 

prèvies) i de la publicitat per així 

donar una màxima difusió i 

informació entre el públic. Així 

mateix, els artistes també es 

comprometen a participar de la 

publicitat de l’acte per contribuir a 

l’assistència d’espectadors/es. 

 

 

 

 

5. Pressupost. 

 

 Consultar-lo a través de les dades de contacte.   

  

Despeses variables 

 

- Desplaçament fora de Mallorca = a assumir per la part contractant. 

- Allotjament fora de Mallorca = a assumir per la part contractant. 
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6. Contacte 

 

Antoni Lliteres  +34 676  056 171  antonilliteres@gmail.com    www.antonilliteres.com  

 

 

7. Annexos 

 

7.1. Enllaços d’interès 

 

- Web d’Antoni Lliteres: www.antonilliteres.com 

- Canal de Youtube de Valentin Moldovan: link 

- Canal de Youtube d’Antoni Lliteres: link 

 

7.2. Exemple de programa de mà 

 

  Pàgina següent: es tracta d’un díptic que s’imprimeix en orientació horitzontal, en 

format DIN-A4 i a doble cara. Després es doblega per la meitat i queda en format DIN-A5. 

Sempre és millor si s’imprimeix en color i amb una qualitat suficient. Els artistes l’envien 

prèviament en format editable perquè s’hi puguin afegir els logotips i es pugui maquetar així 

com es consideri oportú per part de l’organització i part contractant. 

mailto:antonilliteres@gmail.com
http://www.antonilliteres.com/
http://www.antonilliteres.com/
https://www.youtube.com/user/valy1987
https://www.youtube.com/channel/UCR_sraCFMAAWST598MMYHJA?view_as=subscriber
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