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0. Pròleg
ELS 3 TENORS és probablement el format musical més exitós de tota la història de la
música clàssica. El trio format per Josep Carreras, Plácido Domingo i Luciano Pavarotti captivà
el públic d’arreu del planeta emplenant places, parcs, teatres i qualsevol lloc on hi fossin
presents. A més d’oferir un espectacle musical d’una qualitat excel·lent també aconseguiren
apropar la música clàssica a les grans masses de gent que d’altra manera potser no s’hauria
interessat mai per aquest gènere. En definitiva: un èxit rotund.
Doncs, aprofitant aquesta embranzida i inèrcia positiva, ELS 3 TENORS Mallorca cerca
divulgar i fer accessible aquesta proposta al públic de les Illes Balears amb artistes de les illes,
en un concert que de ben segur no deixarà ningú indiferent.

ELS 3 TENORS Mallorca: Déborah Monserrat, Antoni Lliteres, Álvaro Chaves i Roger
Berenguer.
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1. Presentació
Els tenors mallorquins Antoni Lliteres, Roger Berenguer i Álvaro Chaves compten
amb una àmplia trajectòria professional i són cantants plenament consagrats en el panorama
artístic illenc. Ara s’han decidit a unir-se en grup juntament amb la pianista i directora musical
Déborah Monserrat proposant-nos un magnífic recital d’òpera, sarsuela, cançó, oratori,
musical i qualque sorpresa. Com no pot esser d’altra manera, ens brinden els títols més
aclamats de tots els temps, amb l’objectiu de gaudir sobre l’escenari i delectar els espectadors
en un espectacle idoni per a tots els públics.
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, però que tanmateix defuig de
qualsevol patró clàssic i encorsetat per convertir-se en un espectacle total. Com hem dit, amb
un repertori sumament variat que abraça un ampli ventall de gèneres i obres musicals, totes
elles famoses i de gran dificultat tècnica, tan sols assumibles per músics professionals i
experimentats com els que presentam.
Tot això, servit de forma atractiva i interactiva amb el públic, amb un diàleg constant
amb ell, a través de la música però també de la paraula, presentant algunes de les obres i
contant qualque anècdota al respecte, un espectacle que ningú es voldrà perdre.
2.2. Objectius
-

Retre homenatge a un dels formats musicals més exitosos de tota la història de la música.
Despertar la curiositat i interès per la música entre els assistents.
Introduir el gran públic al món de la lírica en concret.
Fomentar el gust per diferents gèneres musicals del cant líric, com l’òpera, la sarsuela,
l’oratori, la cançó i el musical.
Interactuar amb el públic a través del diàleg musical i verbal.
Accedir al plurilingüisme a través 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.
Divertir els espectadors amb una posada en escena atractiva.

2.3. Durada i estructura
- Durada: 75 minuts (efectius de música).
- Estructura: es pot realitzar de forma continuada o amb una pausa de 10’ entre dues parts
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del programa; es sumaria el temps de la pausa a la durada total de l’espectacle, esdevenint
un total de 90 minuts aproximadament.
- Distribució del repertori: en base als gèneres musicals citats, el programa s’estructura per
blocs, dotant de màxima coherència i fil conductor l’espectacle.
2.4. Repertori
El programa d’obres és molt variat ja que és un format que admet perfectament una
gran diversitat de gèneres, escollit d’entre els títols més famosos àmpliament interpretats al
llarg de la història de l’òpera, la sarsuela, la cançó lírica, l’oratori i també el teatre musical,
entre d’altres. Com a referència, a continuació es proporcionen alguns títols, però no
s’estableix un programa tancat, ja que els artistes es mostren plenament oberts a propostes
o suggeriments.
Òpera
-

“Nessun dorma” de Turandot (G. Puccini)
“La donna è mobile” de Rigoletto (G. Verdi)
“Una furtiva lagrima” de L’Elisir d’amore (G. Donizetti)
“E lucevan le stelle” de Tosca (G. Puccini)
“Brindisi” de La Traviata (G. Verdi)
“Quanto è bella, quanto è cara” de L’Elisir d’amore (G. Donizetti)
“Ella mi fu rapita” de Rigoletto (G. Verdi)
“Ah, la paterna mano” de Macbeth (G. Verdi)
“Deh miei bollenti spiriti” de La Traviata (G. Verdi)
“Quando le sere al placido” de Lusia Miller (G. Verdi)
“Che gelida manina” de La Bohème (G. Puccini)
“Il lamento di Federico” de L’Arlesiana (F. Cilea)
“Porquoi me réveiller” de Werther (J. Massenet)
“Ah, lève-toi soleil” de Roméo et Juliette (Ch. Gounod)
“La fleur que tu m’avais jetée” de Carmen (G. Bizet)
“Ach! so fromm” (“M’apparì”) de Martha (F. von Flotow)
...

Sarsuela
- “Bella enamorada” de El útimo romántico (R. Soutullo i J. Verd)
- “No puede ser” de La tabernera del puerto (P. Sorozábal)
- “De este apacible rincón de Madrid” de Luisa Fernanda (F. Moreno Torroba)

5

ELS 3 TENORS
-

L’espectacle líric per excel·lència

“Marchaba a ser soldado” de Luisa Fernanda (F. Moreno Torroba)
“Fiel espada triunfadora” 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)
“Mujer de los negros ojos” de El huésped del sevillano (J. Guerrero)
“Paxarín, tu que vuelas” de La pícara molinera (P. Luna)
“Jota” de El trust de los tenorios (J. Serrano)
…

Cançó
(sobretot napolitana i popular en llengua castellana)
-

“O sole mio” (E. di Capua)
“Granada” (A. Lara)
“Funiculì, funiculà” (L. Denza)
“Core ‘grato” (S. Cardillo)
“Parlami d’amore, Mariù” (A. Togliani)
“Bésame mucho” (C. Velázquez)
“Non ti scordar di me” (E. De Curtis)
“Musica proibita” (S. Gastaldon)
“My way” (C. François & J. Revaux)
“Caruso” (L. Dalla)
“Mattinata” (R. Leoncavallo)
“Cielito lindo” (Q. Mendoza)
...

Teatre musical
(i cinema musical)
- “Maria” de West Side Story (L. Bernstein)
- “The music of the night” de The phantom of the opera (A. Lloyd Webber)
- “The street where you live” de My Fair Lady (F. Loewe)
- “Cheek to cheek” de Top Hat (I. Berlin)
- “Singin’ in the rain” de Singin’ in the rain (N. Herb)
- ...
Oratori
- “Ave Maria” (F. Schubert)
- “Panis Angelicus” (C. Frank)
- ...
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2.5. ELS 3 TENORS Mallorca per Nadal
Les festes i vacances de Nadal són probablement l’època de l’any amb major tradició
musical clàssica. És per això que ELS 3 TENORS Mallorca tenen una proposta expressament
dedicada al repertori nadalenc que aglutina les cançons i melodies més famoses d’arreu del
món en aquest bell moment d’amor, família i germanor en el calendari anual.
Així doncs, el programa de Nadal està format per algunes de les obres més
representatives de Els 3 tenors i sobretot per les cançons de Nadal, com les que citam a
continuació:
- “O holy night” (“Minuit chrétiens”) (A. Adam)
- “A vint-i-cinc de desembre” (tradicional catalana)
- “The little Drumme Boy” (“El tamborilero”) (K. Kennicott)
- “Jo som es pastor més gros” (popular menorquina)
- “Adeste Fideles” (diversos autors)
- “Silent night” (F. X. Gruber)
- “White Christmas” (I. Berlin)
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- “El noi de la mare” (popular catalana)
- “Jingle bells” (J. Lord)
- “Feliz Navidad” (J. Feliciano)
- “Jingle bell rock” (J. Beal & J. Boothe)
- “Have yourself a marry little Christmas” (H. Martin)
- ...
3. Els artistes
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,
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
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.
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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 Antonio 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.
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)

Roger Berenguer, tenor
Neix a Palma (Mallorca). Comença els seus
estudis de cant amb Margalida Ripoll; amb el
conseqüent ingrés al Conservatori Professional de
música de Mallorca, on obté el Grau Professional
amb el mestre Antoni Aragón. Rep lliçons de mestres
com Carmen Bustamante, Miguel Sola, Josep Bros,
Fiorenza Cedolins o Jaume Aragall.
Als 23 anys debuta petits rols solistes al Teatre
Principal de Palma: Lañador, Juan Andrés i Sereno a
Doña Francisquita de A. VIVES; Monostatos a Die
Zauberflöte de W. A. MOZART; messaggiero a Aida
de G. VERDI; Saboyano a Luisa Fernanda de F.
MORENO-TORROBA i Spoletta aTosca de G. PUCCINI;
Voz acusadora a María Moliner de A. PARERA-FONS).
Ha treballat amb cantants com Ismael Pons,
Joan Pons, Fiorenza Cedolins, Tamara Wilson, Ma.
Luisa Corbacho, Manel Esteve, Miguel Sola, Ma. José Montiel, o Isabel Rey. Ha treballat amb
directors com José María Moreno, Luis Remartínez, Carlos Aragón, Fernando Marina, Miquel
Ortega o Cristóbal Soler; i amb directors d’escena como Carles Ortiz, Pablo López, Francisco
López o Francisco Azorín.
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Actualment resideix a Madrid, rebent lliçons del mestre Miguel Sola i continuant el seu
entrenament vocal; a més de comptar amb compromisos professionals durant els mesos de
juny, juliol i agost de l’any 2019.
Álvaro Chaves, tenor
Ha cursat el Grau Superior de música
especialitat en veu en el Conservatori Superior de
les Illes Balears on va ser alumne de Josep Ribot,
Michelle Wegart, David Mason, Andreu Riera,
Yuko Mizutani i Pablo López. Ha assistit a classes
magistrals de Josep Bros, Alicia Nafé, Sylvia
Corbacho, Silvia Getsky, Amelia Felle, Francisco
Valls i Miguel sola.
Com a solista, ha interpretat els següents
rols d’òpera: Tamino a "Die Zauberflöte", Beppe
a "Rita", Horaci en "Cançó d'amor i de guerra" i a
"La Traviata" Giuseppe; així com tenor solista en
la Simfonia 9 de Beethoven, Missa de la
coronació de Mozart o el Messies de Händel.
També ha treballat en musicals amb
productores com Il·lusions Teatre, Baleart Music
o Max Teatre Musical.
Ha participat en
produccions com a corista al Cor del Gran Teatre
del Liceu, Cors del Teatre Principal de Palma, Orfeó Valencià Navarro Reverter, Capella
Mallorquina i Cor de la Seu catedral de Mallorca. Altres produccions en les que ha participat
han estat: Il Divo Promise, Two Tenors, Il Duo Optimus i Optimus Show amb les que ha cantat
per diverses províncies d’Espanya així com a les ciutats alemanyes de Berlin i Bonn.
Déborah Monserrat, piano
Nascuda a Ciutadella (Menorca), començà els estudis musicals als 8 anys sent
deixeble principalment dels pianistes: Marlén Coll, Ireneuz Jagla, Manuel Carra i Miquel
Estelrich; de direcció de cor: Joan Company i Juan MªEsteban del Pozo; i de direcció
d´orquestra: George Pehlivanian i Felipe Aguirre. Obtingué les titulacions superiors de Piano
i de Llenguatge Musical al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
Cal destacar la seva activitat docent durant deu anys a càrrec de l´Escola Joves
Intèrprets a Menorca, de la qual en va ser la fundadora; continuant durant cinc anys com a
professora de piano al Conservatori Professional de Música de Menorca, on en va ser la
coordinadora de l´extensió de Ciutadella. Actualment, des del curs acadèmic 2006-07, duu a
terme la seva tasca docent al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, essent
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professora titular des del curs 2009-10, exercint
també com a Cap d´Activitats Acadèmiques del
centre fins el 2011.
És fundadora (1997) i directora de la Coral
S´Estel de Ciutadella fins el 2011, interpretant obres
tals com: “Requiem”(Verdi), “Pessebre”(P. Casals),
“Cantata de la Fosca i de la Llum”(B. Bibiloni),
“Missa”(Rosselló), “Odysseus”(Ll. Mangado), “El
Mesías” (F. Haendel), “Cançó d´amor i de guerra”(R.
Martínez), “Gloria RV 589” (A. Vivaldi), etc., oferint
les seves actuacions arreu de Menorca, Mallorca i
Barcelona.
Ha col.laborat amb la Companyia Teatral
“Delfín Serra”, dirigint la part musical i estrenant
obres de composició pròpia: “Fuente Ovejuna”
(2000), “Erma” (2003) i “Es tir per sa culata” (2004)
Ha format part de diferents formacions de cambra compartint escenari amb músics
com Adelaida Ponsetí, Iris Taltavull, Lola Bendicho, Gloria Berón, Lluís Sintes i actualment amb
Armando Lorente.
Ha cultivat les arts escèniques, sent directora musical de la companyia Il.lusions Teatre
al llarg de 3 anys. Des del 2014 creà una empresa pròpia juntament amb Andreu Burguera:
Baleartmusic, que ha produït musicals com Grease-El Musical (llicència TRW), El Viatge de la
Tris (estrena mundial) i Peter Pan-El Musical (Broadway, llicència MTI) sent estrena a Espanya.
Actualment està immersa en una producció teatral, obra culminant de Lorca , La Casa
de Bernarda Alba, que aixecarà teló a principis del 2020.

4. Necessitats tècniques.
4.1.Espai
ELS 3 TENORS Mallorca es realitza en qualsevol espai considerat apte per a la praxi
musical de nivell professional, preferentment sense necessitat d’amplificació extra, ja que les
veus dels artistes estan educades i formades 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.
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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 cantants.
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 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.
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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 de l’organització.
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.
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.
6. Contacte
Antoni Lliteres

+34 676 05 61 71

antonilliteres@gmail.com

www.antonilliteres.com

7. Annexos
7.1. Enllaços d’interès
- Canal de Youtube de ELS 3 TENORS Mallorca
→ “O sole mio”, “Nessun dorma”, “La donna è mobile”, “Granada” i altres vídeos.
- Web d’Antoni Lliteres: www.antonilliteres.com
- Canal de Youtube d’Antoni Lliteres: enllaç
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7.2. Exemple de programa de mà (orientatiu)
→ Aquest llistat d’obres s’envia en forma de díptic que s’imprimeix en orientació
horitzontal, en mida 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 (conté currículums i programa) perquè s’hi puguin
afegir els logotips i es pugui maquetar així com es consideri oportú per part de l’organització.
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ELS 3 TENORS
Mallorca

Èxit garantit ;)
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