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LÍRIC 
LIED MALLORQUÍ 

menció especial Maria Antònia Salvà 

 
0. Pròleg 
 

 La cultura illenca sempre s’ha manifestada de forma particular, segurament definida 

per la insularitat i el caràcter singular que se n’ha derivat. Per això, els mallorquins i les 

mallorquines, som únics i apreciats així com som: persones en aparença tancades però 

donades a obrir les portes de ca nostra de pit en ample quan establim confiança. 

 I en el marc d’aquesta idiosincràsia, es forjaren (algunes fa prop de dos-cents anys) 

precioses obres musicals per a veu i piano completament mallorquines. Compositors i 

compositores de la nostra terra reflectiren en delicades melodies i harmonies el tarannà de 

“sa roqueta”, servint-se de bells poemes nascuts aquí, de mestres tan coneguts com Miquel 

Costa i Llobera, Maria Antònia Salvà o Marià Aguiló. 

 Perquè una imatge val més que mil paraules (en aquest cas una cançó): no existeix millor 

retrat que el que féu Maria Sabater, joveneta de quinze anys estudiant de música, orfe de 

mare des del naixement i allunyada del pare, tenor líric que feia carrera a Itàlia, al qual ella 

dedicà “Pàtria” (lied per a veu i piano) perquè, quan ell s’enyorés, es consolés cantant...  

  

    “Quina terra tan bella que és Mallorca, 

    per mi no n’hi ha en el món més que sa roca: 

    pàtria si jo et deixava qualque dia... 

    sé cert que de sa pena me moriria.” 
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LÍRIC 
LIED MALLORQUÍ 

menció especial Maria Antònia Salvà 

 
 
1. Presentació 

 

 Els artistes Antoni Lliteres (tenor) i Joan Ciria (piano), consagrats i d’àmplia trajectòria 

professional, conformen aquest duet musical sota el nom del LÍRIC (mot creat a partir de cert 

joc sil·làbic sobre els llinatges d’ambdós músics) i proposen una esplèndida vetllada dedicada 

al Lied Mallorquí amb una menció especial a l’artista Maria Antònia Salvà, de qui 

n’ampliarem la informació en l’apartat de repertori “2.4. Repertori”. 

 La paraula “lied” significa “cançó” en alemany i fa referència a una composició musical 

clàssica per a veu amb acompanyament instrumental (eminentment piano o guitarra). En el 

cas mallorquí, es tracta d’obres fetes a Mallorca durant el segle XIX i principis del segle XX, 

fins l’esclat de la Guerra Civil, per part de compositors i compositores illencs que es servien 

de poemes de famosos autors de la nostra terra, o ells mateixos n’escrivien les lletres.  

 A Mallorca en concret, en aquell temps, existia una important activitat artística i 

s’establiren gran quantitat de cercles socials i espais on poder mostrar i gaudir d’aquestes 

magnífiques obres. Es realitzaven vetllades musicals talment les conegudes “Schubertíades” 

vieneses, les “soirée musicales” franceses o les vetllades líriques italianes. Avui dia encara 

perviuen arreu de les Illes Balears nombrosos llocs on s’hi celebraven aquestes vetllades, 

doncs: donem-les-li vida novament revivint el nostre passat! 

   

2. Descripció 

 

2.1. La proposta en si  

  

 L’amistat i trajectòria professional que vincula els artistes citats, els ha unit en aquest 

projecte que pren forma de recital líric de màxima qualitat, dedicat en la seva major part al 

Lied Mallorquí (amb menció especial a na Maria Antònia Salvà, com hem dit), i també 

intercalant-hi obres pianístiques dels mateixos compositors. 

 Es tracta d’un recital únic i exclusiu del duet Líric que cerca treure a la llum aquestes 

magnífiques composicions no interpretades des de fa dècades o inclús una centúria. Tot això, 

servit de forma atractiva i interactiva amb el públic, en un diàleg constant amb ell, a través de 

la música però també de la paraula, gràcies a les eloqüents explicacions den Joan Ciria, erudit 

en la matèria, qui presenta les obres tot descrivint l’ambient que respirava cada compositor i 

compositora en el moment de crear la creació musical, alguna d’elles, anunci de mort.  
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2.2. Objectius 

 

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

- Alimentar l’amor i passió per la cultura mallorquina i illenca en general. 

- Interpretar la música pròpia d’aquests espais talment es feia en el passat. 

- Reviure una vetllada musical talment es celebrava antany. 

- Apropar els espectadors al coneixement del cant líric. 

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

- Apropar el públic al Lied Mallorquí, tan nostre, tan desconegut. 

- Entendre el context sociocultural que es respirava en crear-se aquestes obres. 

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

- Enriquir l’esperit. 

 

2.3. Durada i estructura 

 

- Durada aproximada: 75 minuts. 

- Estructura: una sola part, tot seguit. 

- Distribució del repertori: combina una dotzena de Lieds, obres per a piano i les explicacions 

corresponents. 
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2.4. Repertori 

 

 Entre els títols que s’interpreten hi ha algunes obres molt conegudes que erròniament 

han estat catalogades com a populars. En aquest cas, les explicacions den Joan Ciria 

demostren que tenen pares i/o mares (compositor/a i lletrista) amb noms i llinatges.  

 A continuació es citen alguns títols per a referència, tot i que el llistat del qual es disposa 

supera amb escreix la cinquantena d’obres. S’anuncien en 3 seccions diferents: Lied: llistat 

general, Lied: Maria Antònia Salvà i Piano sol. 

 

Lied: llistat general 

 

Alluny  

Mús. Francesc Esteve i Blanes (Artà 1878-Ciutat de Mallorca 1965) 

Llet. Josep Maria Tous i Maroto (Ciutat de Mallorca 1870-1949) 

Amor 

Mús. Antoni Pol i Juan (Ciutat de Mallorca 1860 – 1933) 

Llet. Pere Orlandis i Despuig (Ciutat de Mallorca 1864 – Salamanca 1897) 

Amor de pàtria 

Mús. Lluís Planes i Bordoy (Felanitx 1850-1927) 

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Àngel del Cel 

Mús. i Llet. Miquel Binimelis i Quetgles (Ciutat de Mallorca 1847-1925) 

Anyoransa 

Mús. Vicenç Llorenç i Barceló (Maó 1824-Ciutat de Mallorca 1901)  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

Aubada 

Mús. Miquel Tortell i Simó (Muro 1802-Ciutat de Mallorca 1868)  

Llet. Marià Aguiló i Fuster (Ciutat de Mallorca 1825-Barcelona 1897) 

Benhaja Mallorca 

Mús. Andreu Torrens i Busquets (Santa Maria del Camí 1845-Ciutat de Mallorca 1927)  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

Besades 

Mús. Honorat Noguera i Aulí (Felanitx 1822-Ciutat de Mallorca 1890) 

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 
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Cala Gentil  

Mús. Josep Massot i Planes (Ciutat de Mallorca 1876-Pòrtol 1943)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Cançó d’amor  

Mús. i Llet. Anònim 

Cançó d’auséncia  

Mús. Andreu Torrens i Busquets (Santa Maria del Camí 1845-Ciutat de Mallorca 1927)  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

Cançó de bressol  

Mús. Vicenç Llorens i Barceló (Maó 1824-Ciutat de Mallorca 1901)  

Llet. Tomàs Forteza i Cortès (Ciutat de Mallorca 1838-1898) 

Cançó del pescador  

Mús. Joan Valls de Padrines i Burguera (Felanitx 1844-1930)  

Llet. Joan Guiraud i Rotger (Pollença 1862-1887) 

Damunt l’altura  

Mús. Josep Massot i Planes (Ciutat de Mallorca 1876-Pòrtol 1943)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Diada de juny  

Mús. Lluís Planes i Bordoy (Felanitx 1850-1927)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Dos sospirs  

Mús. Lluís Planes i Bordoy (Felanitx 1850-1927)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

El pi de Formentor  

Mús. Pere Josep Canyelles i Jaume (Calvià 1845-1922)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

El pi de Formentor  

Mús. Miquel Cardell  i Tomàs (Llucmajor 1855-1946)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Flor de lliri 

Mús. i Llet. Matilde Escalas i Xamení (Ciutat de Mallorca 1860-1936) 

 



LÍRIC  Lied Mallorquí 
 

 8 

Flors de maig  

Mús. Bartomeu Torres i Tries (Valldemossa 1840-Ciutat de Mallorca 1908)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Hivern  

Mús. i Llet. Anònim 

La filadora  

Mús. i Llet. Anònim 

Les coves del Drach  

Mús. Antoni Pol i Juan (Ciutat de Mallorca 1875-1933)  

Llet. P. Cases Ruíz del Árbol.  

Les flors  

Mús. Maria Sabater i Gerlí (Milà 1871-Ciutat de Mallorca 1942)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Lo que diu una cançó 

Mús. Pere Josep Canyelles i Jaume (Calvià 1845-1922).  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Lo que diu una cançó  

Mús. Miquel Capllonch i Rotger (Pollença 1861-1935)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Los tarongers de Sóller  

Mús. Maria Sabater i Gerlí (Milà 1871-Ciutat de Mallorca 1942)  

Llet. Lluís Pons i Gallarza (Barcelona 1823-Sóller 1894) 

L’hivern més cruel  

Mús. i Llet. Rafel Vich i Bennàssar (Felanitx 1893-Ciutat de Mallorca 1945) 

Marina (barcarola) 

Mús. Andreu Torrens i Busquets (Santa Maria del Camí 1845-Ciutat de Mallorca 1927).  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

Marina  

Mús. Lluís Planes i Bordoy (Felanitx 1850-1927)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Mar endins  

Mús. i Llet. Anònim 
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Món enllà  

Mús. i Llet. Guillem Colom i Ferrà (Sóller 1890-Ciutat de Mallorca 1979) 

Pàtria 

Mús. i Llet. Maria Sabater i Gerlí (Milà 1871-Ciutat de Mallorca 1942) 

Primavera 

Mús. Vicenç Llorenç i Barceló (Maó 1824-Ciutat de Mallorca 1901)  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

Quan tornaràs?  

Mús. Vicenç Llorenç i Barceló (Maó 1824-Ciutat de Mallorca 1901)  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

Recolliment  

Mús. Pere Josep Canyelles i Jaume (Calvià 1845-1922) 

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Recolliment  

Mús. Joan Albertí i Arbona (Fornalutx 1850-1916)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Romança  

Mús. Andreu Torrens i Busquets (Santa Maria del Camí 1845-Ciutat de Mallorca 1927)  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

Sequedat  

Mús. Lluís Planes i Bordoy (Felanitx 1850-1927)  

Llet. Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-Ciutat de Mallorca 1922) 

Serenata  

Mús. i Llet. Anònim 

Sota l’ombreta  

Mús. i Llet. Anònim 

Vora el bressol  

Mús. i Llet. Anònim 

Vou-veri-vou  

Mús. Francesc Frontera i Laserra (Ciutat de Mallorca 1807-1891)  

Llet. Joaquim Maria Bover i de Rosselló (Sevilla 1810-Ciutat de Mallorca 1865)  
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Vou-veri-vou 

Mús. Honorat Noguera i Aulí (Felanitx 1822-Ciutat de Mallorca 1890)  

Llet. Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx 1852-Ciutat de Mallorca 1909) 

 

LIED: Maria Antònia Salvà 

 

  El passat novembre de 2019 el Consell de 

Mallorca inaugurà l’Any Salvà en honor a la poeta i 

traductora mallorquina Maria Antònia Salvà (Palma, 1869 – 

Llucmajor 1958): 150 anys del seu naixement. D’ella també 

se’n musicaren nombrosos poemes i, per tal de contribuir en 

aqueixa causa, el nostre recital de Lied Mallorquí dedica un 

apartat del programa a obres seves, commemorant així la 

figura de na Maria Antònia Salvà tot donant vida musical a 

algunes de les seves obres. Algunes d’ells són: 

 

 

Adéu  

Mús. Melcion Massot i Planes (Ciutat de Mallorca 1870-1953)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Betlem  

Mús. Antoni Vicens i Ribot (Pollença 1841-Ciutat de Mallorca 1922)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Casa pagesa  

Mús. Bartomeu Ballester i Monserrat (Rubí del Vallés 1900-Campos 1993)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Cel d’horabaixa  

Mús. Pere Antoni Jaume i Garí (Llucmajor 1913-1973)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Desig lograt  

Mús. Antoni Roca i Simó (Ciutat de Mallorca 1860- ¿?)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Enigma  

Mús. Baltasar Samper i Marquès (Ciutat de Mallorca 1888-Mèxic 1966)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 
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Glosa  

Mús. Baltasar Samper i Marquès (Ciutat de Mallorca 1888-Mèxic 1966)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

La nevada  

Baltasar Bibiloni i Llabrés (Binissalem 1936)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

L’estiu 

Mús. Baltasar Samper i Marquès (Ciutat de Mallorca 1888-Mèxic 1966)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Plors  

Mús. Baltasar Samper i Marquès (Ciutat de Mallorca 1888-Mèxic 1966)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Primaveral  

Mús. Antoni Salvà i Pastor (Llucmajor 1915-1981)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Recordances  

Mús. Antoni Roca i Simó (Ciutat de Mallorca 1860- ¿?)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Roseret de Cura  

Mús. Miquel Rosselló i Barceló (Sóller 1878-1979)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

Rústica padrina  

Mús. Antoni Matheu i Mulet (Ciutat de Mallorca 1933-1984)  

Llet. Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca 1869-Llucmajor 1958) 

 

Piano sol 

 

Anunciadora 

Rafel Vich i Bennàssar (Felanitx  1893 – Ciutat de Mallorca 1945) 

Havanera 

Rafel Vich i Bennàssar (Felanitx  1893 – Ciutat de Mallorca 1945 
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L’aurora (polca) 

Francesc Frontera i Laserra (Ciutat de Mallorca 1807 – 1891) 

Mallorca Schottish 

Rafel Vich i Bennàssar (Felanitx  1893 – Ciutat de Mallorca 1945 

Miramar (Vals Boston) 

Andreu Torrens i Busquets (Santa Maria del Camí 1845 – Ciutat de Mallorca 1927) 

Preludi nº III 

Miquel Tortell i Simó (Muro 1802 – Ciutat de Mallorca 1868) 

Valzer 

Joan Aulí i Caldentey (Felanitx 1796 – 1869) 

 

2.5. Programa 

 

 Habitualment el programa d’obres està format per una desena de lieds  i dues obres per 

a piano sol per tal de donar descans a la veu. Abans de cada obra s’ofereix la seva introducció 

històrica. A més, sempre hi ha bisos preparats, ja que no hi ha hagut ocasió en què el públic 

no n’hagi demanat. 

 

3. Els artistes 

 

LÍRIC, duet 

   

 Antoni Lliteres (tenor) i 

Joan Ciria, formen el duet 

LÍRIC, el qual encetà la 

seva trajectòria artística 

la primavera de l’any 

2013 al Centre Cultural de 

Felanitx, quan col·laborà 

en l’acte de presentació 

del llibre “La dansa de 

l’arquitecte” del 

musicòleg Antoni Pisà.  

  D’aleshores ençà 

la seva activitat 

concertística s’ha 

incrementada considerablement, actuant arreu de l’illa de Mallorca, als municipis de: Artà 
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(Can Cardaix i Teatre), Binissalem (Can Gelabert), Bunyola (Raixa), Capdepera (Sa Torre Cega, 

Centre Cap Vermell i Castell), Esporles (Casa del poble), Felanitx (Casa de Cultura, Auditori 

del Conservatori i Centre Cívic de Portocolom), Llucmajor (claustre de Sant Francesc), Inca 

(Fàbrica Ramis i Casal de Cultura), Maó (Palau Reynolds), Manacor (Associació Cultural 

S’Agrícola i Institució Pública Antoni Maria Alcover), Palma (església de Sant Felip Neri i Can 

Balaguer), Pollença (Església de la Mare de Déu del Carme, del Port), Porreres (Auditori), 

Santanyí (Parròquia de Sant Josep, de S’Alqueria Blanca), Sa Pobla (Sa Congregació), Ses 

Salines (Auditori s’Esponja), Vilafranca de Bonany (església de Santa Bàrbara), etc. 

 En algunes ocasions han interpretat un repertori variat: òpera italiana, òpera francesa, 

cançó catalana, cançó italiana, sarsuela... però sobretot s’han dedicat a oferir recitals de Lied 

Mallorquí, els quals han anat prenent força i protagonisme en el programa, fins el punt que 

des del 2017 és el tipus de recital més demandat i interpretat pel duet. 

 

Antoni Lliteres, tenor  

www.antonilliteres.com  

 

Neix a Artà (Mallorca), 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, 

l’any 2013. 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 24è 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 

http://www.antonilliteres.com/
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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 

(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 pel mestre 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), aqueix darrer sota la direcció de Luciano Bibiloni al Festival 

Internacional d’Alsàcia, a França.  

 Properament cantarà 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). 

 

Joan Ciria, piano  

Nascut a Felanitx, de nin fou cantor 

del cor infantil i parroquial Aucellets, 

agrupació, on el seu director, l´organista 

parroquial d´aleshores i compositor de 

Felanitx, Miquel Perelló, li mostrà les 

primeres lliçons de la solfa i, amb un 

harmònium els rudiments del piano. 

Seguidament, continuà la seva 

formació a l´Escola Municipal de Música 

Pare Aulí de Felanitx, on hi cursà els estudis 

oficials del Grau Elemental de piano amb la 

pianista Constança Aguiló de Cáceres. Dins 

d´aquella etapa, també rep lliçons 

d´harmonia i de música de cambra de la mà 

del compositor felanitxer, Josep Prohens.  

De Felanitx, passà com alumne del Conservatori Professional de Música i Dansa de 

Palma de Mallorca on hi cursà els estudis de Grau Professional de piano amb Maria de 

l´Encarnació Alcover. 
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La darrera etapa de la seva formació acadèmica, la cursà dins del Conservatori 

Superior de Música de les Illes Balears, on hi finalitzà la carrera de piano el mes de Juny de 

l´any 2013. Dins la seva darrera etapa de formació, fou alumne dels reputats pianistes 

concertistes: Manuel Carra, Jorge Robaina i Miquel Estelrich; aquest darrer; amb qui hi obté 

la llicenciatura corresponent. Sent alumne del Conservatori Superior de les Illes Balears, 

també rep lliçons dels pianistes: Isabel Félix, Duncan Gifford, Jesús Ángel Rodríguez, 

Bartomeu Jaume, Enrique Bernaldo de Quirós -amb qui també hi estudia clavecí i orgue- i de 

Manel Camp -de qui rep doctrines d´improvisació i acompanyament-. 

Ha realitzat concerts en solitari, a quatre mans o com a pianista acompanyant 

organitzats per l´Escola de Música P. Aulí, pel Centre Cultural  i per altres entitats de Felanitx 

o per ambdós Conservatoris. Ha participat amb l´orquestra  Aula de Música Contemporània, 

dirigida pel compositor Josep Prohens, amb la qual ha estrenat obres de compositors actuals 

mallorquins, com ara Mercedes Guibelalde, Xavier Carbonell o Xavier Gelabert, entre d´altres. 

Regularment s´ocupa del benefici de l´orgue parroquial de Felanitx. D´ençà de l´any 2007 és 

el pianista acompanyant de la Coral de Felanitx, dirigida per Margalida Massutí, formació amb 

la que ha participat a multitud  d´espectacles arreu de Mallorca i ha enregistrat concerts per 

IB3 televisió. 

És col·laborador amb el setmanari Felanitx i amb altres edicions de l´Ajuntament                   

d´aquell terme on hi publica articles i ressenyes vinculats amb la història de la música d´aquell 

lloc. Regularment, col·labora amb el Centre de Recerca i Investigació Musical de les Illes 

Balears. Dins el marc de la festivitat de Santa Cecília, enllestí una conferència i comissionà una 

exposició sobre la figura del Tenor Joan Bou (Felanitx 1849-1901), activitats, patrocinades per 

la Fundació – Museu Cosme Bauçà de Felanitx, entitat, que sufragà l´edició de l´opuscle «Joan 

Bou i Roig. El Gran Tenor», redactat per Joan Ciria. 

Actualment, i d´ençà d´haver finalitzat la seva llicenciatura, es dedica al magisteri del 

piano i a afers de pianista acompanyant dins de l´Escola i Conservatori Professional Pare Aulí 

de Felanitx, a més de realitzar activitats concertístiques i de dedicar-se a la investigació, 

recopilació, catalogació i divulgació de la música mallorquina principalment del segle XIX. Ha 

publicat els treballs: “En Pèl Ros” (ed. Centre Cultural de Felanitx 2017) i “Aproximació al 

músic Rosa Mestre” (ed. Fundació Barceló 2019, entre d’altres. 

 

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. 
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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 dels artistes. 

 

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. 
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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 intèrprets 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). 

 

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. 
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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. 

 

6. Contacte i informació  

 

Joan Ciria               630  014  414     ciriamaimo@hotmail.com 

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

 

Perfil de Facebook 

www.Facebook.com/Lyricum 

 

Notícia d’IB3 TV 

https://www.youtube.com/watch?v=m2ES1ysdINQ&feature=share 

 

“Pàtria” al Palau Reynolds (Maó, Menorca) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bz8REAJqaiA&frags=pl%2Cwn 

 

“Vou-veri-vou” i “Pàtria” al Castell de Capdepera (Mallorca) 

https://www.youtube.com/watch?v=gke1Tq9UNPs&frags=pl%2Cwn 

 

7. 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.facebook.com/Lyricum
https://www.youtube.com/watch?v=m2ES1ysdINQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Bz8REAJqaiA&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=gke1Tq9UNPs&frags=pl%2Cwn
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