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El cicle de masterclasses i concerts 
LICEU CAMBRA es consolida amb 
una segona edició que presenta pro-
postes d’un interès excepcional, les 
quals tornaran a fer del Conservatori 
del Liceu un centre de trobada 
dels estudiants amb els mestres 
internacionals.

LICEU CAMBRA fomenta així una 
relació fructífera entre els més grans 
professionals i els alumnes, amb els 
quals compartiran coneixements i 
l’experiència dalt l’escenari.

Alumnes, professors i públic en general podran gau-
dir una altra vegada de la presència dels millors intèr-
prets i conèixer la seva experiència de primera mà amb 
aquesta proposta que representa una iniciativa única 
en el nostre entorn i enriqueix l’oferta d’activitat cul-
tural a la nostra ciutat.

LICEU CAMBRA uneix una sèrie extraordinària de 
masterclasses amb un cicle de concerts de música clàs-
sica d’un gran atractiu. D’aquesta manera, els alumnes 
del Conservatori tindran accés a treballar amb perso-
nalitats de primer nivell i gran prestigi internacional. 
Aquesta convivència es materialitza en un treball que 
va més enllà de les aules d’estudi i el món acadèmic: 

els concerts no són només a càrrec dels grans mestres, 
sinó que els estudiants també hi són cridats a partici-
par en diverses ocasions, compartint programa i esce-
nari amb els músics que són el seu model.

Poden recordar-se les paraules de Leo Brouwer, des-
prés de la seva intervenció en la passada edició de 
LICEU CAMBRA: “...això és quelcom que molt pocs 
conservatoris al món fan, però els que ho fan són nota-
bles precisament per fer-ho. [...] El músic es fa tocant 
i provant-se davant el públic. L’estudiant necessita es-
coltar-se i ser escoltat”. 

Des de gener i fins al maig de 2017, LICEU CAMBRA 
presentarà 26 masterclasses i conferències obertes al 
públic de la ciutat i 12 concerts a l’Auditori del Con-
servatori, un dels millors escenaris del seu tipus a Bar-
celona.

LICEU CAMBRA té l’honor de presentar alguns dels 
noms més destacats en la interpretació d’instruments 
de vent, com Jean-Marie Londeix o Jacques Zoon, re-
ferències del món de la corda com els Quartets Hagen 
i Casals, o Pavel Vernikov, cantants únics com Carlos 
Álvarez, Mariella Devia o Grace Bumbry o pianistes 
d’excepció com Dmitriv Alexeev, Akiko Ebi i el mu-
sicòleg William Kinderman. Les seves masterclasses i 
concerts tindran el complement de diverses actuacions 
dels alumnes més destacats del Conservatori, que tin-
dran per tant la companyia ideal per a iniciar-se en el 
món de la interpretació professional de la mà dels més 
grans.

Amb el mecenatge de:Organitza:
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L’oboè solista de Mariss Jansons

Masterclass:  
2 i 3 de febrer

Des dels seus ini-
cis sota la tutela 
de Miguel Quirós 
i  debutant als 
dotze anys amb 
la Orquesta Joven 

de Andalucía fins a esdevenir el gua- 
nyador en dues ocasiones del premi 
ECHO, Ramón Ortega s’ha llaurat la 
reputació pròpia d’un dels grans intèr-
prets de la seva generació del sempre 
delicat oboè.

Ara li donem la benvinguda al Conservatori del Liceu 
en la seva primera visita a Liceu Cambra.
Un pas clau en la seva trajectòria fou quan Daniel Ba-
renboim l’acceptà com a membre de la West-Eastern 
Divan Orchestra; fou llavors quan Gregor Witt, l’oboè 
principal de la Berliner Staatskapelle, també sota la 
direcció de Barenboim, es convertí en el que ha estat 
el seu gran mentor. En aquest moment, començà una 
constant activitat concertística que ha transcorregut 
paral·lela a nombrosos premis i guardons, entre els 
quals destaca el primer premi a l’ARD Music Competi-
tion de Munic el 2007. 

Ha actuat amb grups de cambra al costat d’Elena Bas-
hkirova, Kit Armstrong, Mitsuko Uchida, Janine Jan-
sen, Guy Braunstein i Tabea Zimmermann, portant el 
timbre inimitable del seu instrument a escenaris de 
tot Europa i Canadà, i en els festivals internacionals 
de Gstaad, Jerusalem, Heidelberg, Lucerna o Rheingau.

Des de la primavera del 2008 és Oboè principal de 
l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera amb el 
seu director titular Mariss Jansons, tot treballant amb 
directors  tant reconeguts com Riccardo Muti, Herbert 
Blomstedt, John Eliot Gardiner, Daniel Harding i Ber-
nhard Haitink.

Ramón 
Ortega
Oboè
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 El flautista preferit d’Abbado

Masterclass:  
13 i 14 de febrer

El flautista Jacques 
Zoon acumula una 
extensa carrera com 
a músic d’orquestra, 
solista i pedagog de 
la flauta que l’ha 

consolidat com un referent del seu 
instrument per les seves interpreta-
cions mozartianes.

La figura de Zoon irrompé amb força al panorama in-
ternacional quan guanyà el Premi Especial del Jurat al 
concurs Jean-Pierre Rampal del 1987 i dos guardons al 
concurs de Scheveningen de 1988. 

Des de llavors, la seva presència als grans escenaris i 
festivals ha estat constant, sent nomenat el 1997 flauta 
principal de l’Orquestra Simfònica de Boston i el 1998 
nominat a Musician of the Year pel Boston Globe. En-
tre els seus concerts com a solista destaca el Concert 
per a flauta en sol major de W. A. Mozart sota la direcció 
de Seiji Ozawa, i el Halil de Bernstein amb Bernhard 
Haitink.

Els concerts per a flauta de Mozart, doncs, han marcat 
especialment la seva carrera, significant també el seu 
debut l’any 2002 en el món dels instruments d’època 
acompanyat per l’Orquestra Barroca de Boston, una es-
trena que fou rebuda amb grans elogis i que fructificà 
en dos enregistraments discogràfics.

Ha realitzat altres gravacions amb Claudio Abbado i 
l’Orquestra Mozart per a Sony i nombrosos discos amb 
els segells Philips, Decca o Deutsche Grammophon. 
El seu interès en la flauta abasta també aspectes tèc-
nics de l’instrument, que contribueix a millorar a tra-
vés del treball que realitza conjuntament amb el fabri-
cant Williams a Boston i amb el qual ha desenvolupat 
un nou tipus de flauta de fusta.

Paral·lelament, ha estat professor al conservatoris de 
Rotterdam i Nova Anglaterra, a la Hanns Eisler Hoch- 
schule de Berlín i, més recentment, al Conservatori de 
Ginebra i l’Escuela Superior de Música Reina Sofía de 
Madrid.

Jacques 
Zoon
Flauta
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El fagot d’Il Giardino Armonico

Masterclass:  
15 de febrer

Recital:  
15 de febrer, 19.30h

Al llarg dels 
segles, l’ins-
trument greu 
de la família 
clàssica del 
vent fusta ha 

passat de tenir un paper harmònic poc 
protagonista a fer valer la seva capa-
citat melòdica amb passatges de gran 
interès musical. Liceu Cambra vol de-
dicar un dia a aquest instrument de 
timbre tan característic amb un dels 
grans del panorama actual, l’italià 
Giorgio Mandolesi.

Des del seu Primer Premi l’any 1991 al Conservatorio 
di Musica Santa Cecilia de Roma i el Primer Premi de 
Fagot Barroc i Clàssic l’any 1999 a Milà, s’ha conver-
tit en el fagotista principal de les millors orquestres 
d’Itàlia, com la del Teatro La Fenice de Venècia, el Tea-
tro Lirico de Cagliari o el Teatro Carlo Felice a Gènova. 
Actualment, és fagot solista de l’Orchestre de Paris.

A més, la seva presència és constant en els millors con-
junts europeus de música antiga, entre els que desta-
quem Il Giardino Armonico amb Giovanni Antonini, 
La Petite Bande amb Sigiswald Kuikjen, l’Europa Ga-
lante amb Fabio Biondi, La Grande Ecurie, La Chambre 
de Roi, l’Orquestra Le concert des Nations amb Jordi 
Savall o el Concerto Italiano amb Rinaldo Alessandrini. 
També és membre de l’Ensemble Zefiro, d’instruments 
de vent i el Quintette Moraguès, el més veterà dels 
quintets de vent francesos.

Alhora, Giorgio Mandolesi realitza una intensa activitat 
com a professor que l’ha dut diverses vegades a Cata-
lunya, on ha col·laborat amb la JONC (Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya). També ensenya fagot històric 
i modern a la ZHdK-Zurcher Hochschule der Künste i 
fagot històric al Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Paris. És també professor convi-
dat al Royal College of Music de Londres, a més d’ha-
ver realitzat enregistraments amb les principals disco-
gràfiques i haver impartit incomptables masterclasses 
per tot el món.

Giorgio 
Mandolesi
Fagot
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El tuba solista de la Concertgebouw d’Amsterdam 

Masterclass:  
23 de febrer

La intensa tra-
jectòria de Perry 
Hoogendijk de-
mostra que la 
tuba, lluny de 
ser un instru-

ment secundari relegat a reforçar el 
registre greu de les orquestracions o 
els arranjaments de banda, està ple de 
possibilitats i és un dels més interes-
sants i suggeridors de la família del 
vent metall en les seves intervencions 
solistes o en la música de cambra.

Ara podeu descobrir a Liceu Cambra el món fascinant 
de la tuba en aquesta masterclass.

Hoogendijk començà a tocar la tuba tenor quan tenia 
només nou anys rebent les seves primeres lliçons del 
seu pare i, més tard i ja amb la tuba baix, es graduà al 
Conservatori de Hilversum en el que fou l’inici d’una 
carrera acadèmica meteòrica que el dugué als conser-
vatoris alemanys d’Essen i Detmold, on estudià amb 
Hans Nickel, i als Estats Units, amb els professors 
Gene Pokorny, Rex Martin i Charlie Vernon. Allà tam-
bé participà en una de les últimes masterclasses impar-
tides pel llegendari tubista Arnold Jacobs.

Ha estat tuba solista de l’Orquestra Simfònica de la 
WDR de Colònia i de 1996 a 2002 fou membre de 
l’Orquestra Filharmònica d’Holanda del Nord. El se-
tembre de 2004 s’incorporà a la Royal Concertgebouw 
Orchestra d’Amsterdam i obtingué la plaça de profes-
sor al conservatori de la mateixa ciutat.

Darrerament, el treball de Perry Hoogendijk s’ha enca-
minat, precisament, a ampliar intensament el repertori 
en solitari per al seu instrument, una iniciativa que ha 
fructificat en un seguit d’obres noves, tant per tuba so-
lista com per banda d’instruments de vent, que han fet 
possible la producció del seu primer treball discogràfic 
en solitari, Quicksilver.

Perry 
Hoogendijk
Tuba
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“Músic d’infinit equilibri i fantasia” (Daniel Harding)

Masterclass:  
6 i 7 de març

Quan el director d’or-
questra anglès Daniel 
Harding diu “és un 
músic d’infinit equili-
bri i fantasia. Sempre 
manté la capacitat 

d’inspirar...” no només situa Olivier 
Patey a la primera línia de la interpre-
tació d’aquest instrument, sinó que 
fa que traspuï l’amor intens d’aquest 
músic per la seva professió.

La masterclass que Liceu Cambra dedicarà al clarinet 
genera expectatives ben justificades, i és que Patey diu 
que “interpretar dalt l’escenari em fa sentir viu”; fou 
una passió forjada ja des de la seva infantesa, quan es-
coltava el Concert per a clarinet de Mozart en un petit 
altaveu sota el coixí, precisament l’obra del compositor 
que dotà per primera vegada el clarinet de la dignitat 
d’un lloc a l’orquestra i com a solista.

Però paral·lelament al seu amor pel clarinet, el presti-
gi de Patey com a intèrpret ha estat àmpliament reco-
negut a tot el món: graduat al Conservatoire National 
Supérieur de Musique et Danse de París després d’es-
tudiar amb Michel Arrignon, Florent Héau i Arnaud 
Leroy, al llarg de la seva carrera ha guanyat alguns dels 
guardons internacionals més prestigiosos, com l’ARD 
de Munic el 2003 i el Concurs Internacional de Música 
de Cambra Carl Nielsen d’Odense el 2005, alhora que 
es convertia en un referent com a músic d’orquestra i 
com a solista: fou clarinet principal de l’Orquestra Fil-
harmònica de Rotterdam, la Mahler Chamber Orches-
tra i membre de la Orquestra del Festival de Lucerna 
abans d’esdevenir primer clarinet de la prestigiosa Or-
questra del Royal Concertgebouw d’Amsterdam i ac-
tuar com a solista acompanyat de formacions com la 
Praga Philharmonie, l’Orquestra de la Ràdio de Bavie-
ra, l’Orquestra Nacional de Lille.

Olivier Patey també ha demostrat ser una autoritat en 
el món de la música de cambra.

Olivier 
Patey
Clarinet
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“Músic d’infinit equilibri i fantasia” (Daniel Harding) El trompista de la Scala de Milà 

Masterclass:  
13 i 14 de març

Instrument romàn-
tic per excel·lència 
per la seva capacitat 
evocadora i possibi-
litats tímbriques.

Tanmateix, les intervencions de les seccions de trom-
pes a les orquestres acostumen a representar un lloc 
més aviat temut, mentre que els concerts dedicats a 
aquest instrument com a solista directament són reser-
vats a músics del màxim nivell.

És per això que l’extrema dificultat que representa la 
interpretació acurada de bona part del repertori per a 
trompa fa que els seus grans representants als escena-
ris mundials gaudeixin d’un respecte ben merescut, i 
la visita de Loris Antiga al Conservatori del Liceu, se-
gurament el més reeixit dels trompistes d’Itàlia a dia 
d’avui des que es formà amb Guido Corti, Dale Cleven-
ger i Arnold Jacobs, una gran oportunitat per als que 
vulguin aprendre més coses d’aquest instrument o per-
feccionar-ne la tècnica.

Antiga ha actuat amb les millors orquestres del món, 
com la London Symphony Orchestra, l’Orquestra de 
Cambra d’Europa i fou escollit pel mestre Claudio 
Abbado per col·laborar amb el projecte de l’Orquestra 
Mozart. La seva trajectòria també inclou ser primer 
trompa al Teatro alla Scala de Milà, a la Filarmonica 
della Scala, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia i l’Orchestra Svizzera Italiana, així com 
membre de l’orquestra del teatre La Fenice de Venè-
cia. És convidat habitual dels festivals de Lione, Pisa, 
Stresa, Lugano o Ravello, on ha pogut desenvolupar la 
seva fascinació confessa per la música de cambra; però 
la seva presència és sol·licitada també fora d’Itàlia, im-
partint masterclasses a tot al món, des de Japó a Estats 
Units o Xina.

Tot seguint els passos del seu gran amic Alessio Alle-
grini, és membre fundador de la Human Rights Or-
chestra, amb la qual contribueixen des de la pràctica 
musical al foment i reconeixement dels Drets Humans. 

Loris
Antiga
Trompa
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El trompetista del Vienna Brass 

Masterclass:  
27 i 28 de març

L’austríac Rudolf Korp 
inicià els seus estu-
dis al Conservatori 
d’Innsbruck amb el 
seu pare, amb el qual 
no només compartia 

nom, sinó també una passió pel seu 
instrument que l’ha convertit avui en 
la figura clau que és dins el món dels 
instruments de metall.

Foren, però, els seus estudis a la Wiener Musikhoch- 
schule sota la tutela d’Adolf Holler (trompeta solista 
de l’Orquestra Filharmònica de Viena) i l’obtenció del 
Primer Premi amb disset anys al concurs Jugend Mu-
siziert els que catapultaren Korp fins a la primera línia 
del panorama musical.

Entre 1983 i 1985, Korp va ser membre de l’Orques-
tra Escènica de l’Òpera de Viena, i el 1985 trompeta 
solista de la Tonkünstlerorchester de la mateixa ciutat, 
fins arribar a tocar i realitzar gravacions amb les presti-
gioses orquestres filharmòniques de Viena i de Berlín. 
Des de llavors, l’han sol·licitat com a solista la mateixa 
Tonkünstlerorchester, l’Orquestra Simfònica d’Inns-
bruck i l’Orquestra de les Joventuts Musicals de Linz, 
actuant en nombroses ocasions sota la batuta de direc-
tors tant prestigiosos com Franz Welser-Möst, Herbert 
von Karajan, Lorin Maazel, Claudio Abbado, Christian 
Thielemann, Mariss Jansons, James Levine o Sir Georg 
Solti. 

Tanmateix, el que converteix Rudi Korp en un per-
sonatge imprescindible que ara tindrem a l’abast en 
aquesta masterclass és la seva incansable tasca peda-
gògica, divulgativa i cambrística que ha tret els ins-
truments de metall del segon pla on a vegades queden 
relegats en el món de l’orquestra simfònica i la música 
de cambra darrera les cordes o el vent fusta. 

Amb Vienna Brass ha actuat, entre d’altres, als festivals 
Wien Modern, Salzburger Festspiele, Ruhr Triennale, 
Schleswig Holstein Musikfestival, Wiener Festwochen 
o el Festival St. Gallen, i ha estat professor convidat a 
universitats i conservatoris d’Àustria, Holanda, Espa- 
nya, Argentina o Xina.

Rudi 
Korp 
Trompeta

Un referent mundial del trombó 
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Un referent mundial del trombó 

Masterclass:  
29 i 30 de març

Si pensem en els 
grans represen-
tants actuals de 
l’escola francesa 
dels instruments 
de vent, el nom de 

Michel Becquet emergeix amb força, 
aclamat mundialment per la delicade-
sa única de les seves interpretacions i 
sonoritat.

Becquet canvià el piano i la trompa pel trombó als deu 
anys i aviat també la seva Llemotges natal pel Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et Danse de 
Paris, tot guanyant tots els concursos internacionals 
oberts al seu instrument. No va trigar a fer-se un lloc 
a la primera línia del món orquestral sent, amb només 
divuit anys, primer trombó de l’Orquestra de la Suisse 
Romande i, pocs anys més tard, accedint a l’orquestra 
de l’Òpera de París, plaça que abandonà el 1989 per 
consagrar-se a l’ensenyament a la Hochschule für Mu-
sik de Colònia i al Conservatoire National Supérieur 
de Musique et Danse de Paris com a Cap de Departa-
ment de Metalls. 

La seva tasca, però, traspassa la pedagogia. Al capda-
vant del Quatuor de Trombones de Paris, que fundà 
el 1972 amb Jacques Fourquet, Alain Manfrin i Gilles 
Millière, ha estat aclamat per reivindicar aquest instru-
ment encara avui molt desconegut en el món de la mú-
sica de cambra. També és líder permanent de Cuivres 
Français, una formació fundada el 1989 amb la volun-
tat de reunir els solistes més prestigiosos de l’escola 
de metalls francesa, així com l’ensemble Octobone. 
Aquest darrer combina vuit trombons, una tuba i dos 
percussionistes i nasqué en el sí de la forta complici-
tat entre Becquet i els alumnes i professors de Lió, fet 
que demostra la seva capacitat per transmetre la passió 
pel seu instrument, una passió que l’ha dut fins i tot 
a desenvolupar-ne recentment un nou model amb el 
fabricant Antoine Courtois.

Michel
Becquet
Trombó
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Une llegenda del saxòfon al Conservatori 

Masterclass:  
20 i 21 d’abril

Tots els intèr-
prets de saxò-
fon coneixen 
l a  s o n a t a 
que compon-
gué Edison 

Denisov per a aquest instrument i pia-
no. El compositor rus no només l’es-
criví expressament per a Jean-Marie 
Londeix, sinó que el qualificà com “un 
dels grans músics del nostre temps”.

En realitat, són més d’un centenar les obres que autors 
de tot el món han dedicat a aquest saxofonista francès 
que revolucionà el panorama concertístic els anys cin-
quanta sent un dels primers intèrprets d’aquest instru-
ment en realitzar recitals complets als grans escenaris.
És un privilegi gaudir del  seu mestratge al cicle Li-
ceu Cambra. Avui, Jean-Marie Londeix és una llegenda 
viva de la música, una vida dedicada a la interpretació 
i a l’ensenyament, amb més de 600 aparicions com a 
solista i una petjada profunda en el cor dels seus més 
de 130 deixebles (molts, també grans músics) amb 
els que, segons el Washington Post, “el més reveren-
ciat saxofonista francès ha convertit el Conservatori 
de Bordeus en el centre líder mundial dels estudis de 
saxòfon”.

La seva importància l’acosta a ser considerat un veri-
table “inventor” del saxòfon modern després del mític 
Marcel Mule, qui, de fet, va ser professor seu al Con-
servatori de París. 

Jean-Marie Londeix és, per tant, molt més que un pio-
ner, és una personalitat musical completa. Ha creat di-
versos festivals internacionals i motivà la fundació de 
l’Ensemble Internacional de Saxòfons, amb el que ha 
supervisat l’estrena de més de cinquanta composicions 
originals. A més, ha publicat algunes obres pedagògi-
ques de referència, traduïdes a diversos idiomes. Con-
vidat amb freqüència per universitats, i conservatoris 
de tot el món, representa un autèntic luxe la seva visi-
ta al Conservatori del Liceu en aquesta masterclass on 
ens trobarem amb la saviesa pròpia dels més grans de 
la música.

Jean-Marie 
Londeix
Saxòfon
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La revolució del llenguatge guitarrístic

Masterclass:  
24 al 26 d’abril

El guitarrista, 
director i com-
positor cubà Leo 
Brouwer ha tras-
passat, amb les 
seves visites al 

Conservatori del Liceu, aquella línia 
que separa els grans noms que han 
tingut una relació amb el centre dels 
que, directament, es consideren els 
nostres grans amics.

La forta vinculació que aquest músic incombustible 
manté amb el Conservatori és veritablement un luxe 
que ens fa partícips de la seva dimensió d’autèntica fi-
gura històrica: Leo Brouwer és un pilar fonamental de 
la història de la guitarra del segle XX.

En la que serà la seva quarta visita al Conservatori del 
Liceu, el guitarrista nét d’Ernestina Lecuona tornarà 
a enlluernar-nos amb el seu mestratge serè i madur 
acumulat en les dècades d’una carrera polifacètica en 
la qual ha remogut els fonaments del seu instrument. 
La seva masterclass és doncs, una cita ineludible per 
tots els guitarristes: des de les seves primeres compo-
sicions influenciades per la música afrocubana fins al 
minimalisme que amaren les seves darreres creacions, 
Leo Brouwer ha fet molt més que proporcionar a les 
noves generacions un nou i ample repertori per a gui-
tarra, la seva recerca i inquietud va suposar a partir 
dels anys cinquanta un veritable canvi de paradigma en 
el qual la pràctica d’aquest instrument evolucionà, tant 
en la seva tècnica com en el seu llenguatge.

El seu retorn es revela d’interès també per a tots els 
músics. Brouwer, carismàtic i incansable, acumula com 
a compositor un catàleg que abasta més de tres-centes 
obres de tots els gèneres i formes musicals i una ca-
rrera com a director d’orquestra. També és membre de 
l’Acadèmia de les Arts de Berlín, i membre honorari de 
la Societat Internacional d’Autors de Música, així com 
director artístic del Festival Internacional de Guitarra 
de l’Havana.

Leo
Brouwer
Guitarra
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 La millor tradició germànica del violoncel

Masterclass:  
7 i 8 de març

La història del 
violoncel al segle 
XX té en l’ale-
many Wolfgang 
Boet tcher  un 

dels seus màxims degans i autoritats.

L’experiència acumulada a les mans d’aquest llegen-
dari violoncel·lista, que irrompé al panorama mundial 
guanyant el prestigiós ARD a Munic l’any 1958, l’ha 
convertit en una font d’inspiració imprescindible per 
a músics de diverses generacions: de les seves classes 
a la Hochschule der Künste de Berlín han sortit molts 
dels grans solistes del nostre temps, i ara tot aquest 
saber estarà a l’abast dels estudiants de Barcelona que 
el vulguin conèixer.

Boettcher assumí la càtedra a l’escola esmentada des-
prés de renunciar el 1976 a la plaça de primer violon-
cel a l’Orquestra Filharmònica de Berlín i emprengué 
una fulgurant carrera com a solista que el dugué als 
cinc continents, actuant en festivals com els de Viena, 
Berlín i Salzburg, el Marais de París, el Bach anglès o el 
de Lockenhaus a Kuhmo en una carrera artística forta-
ment marcada pel treball conjunt amb les personalitats 
de tòtems de la música com Herbert von Karajan, Ser-
giu Celibidache, Yehudi Menuhin, Witold Lutoslawski 
i Dietrich Fischer-Dieskau.

Però Wolfgang Boettcher no només ha estat un recone-
gut solista. La música de cambra té un lloc de primera 
importància en la seva vida musical sent, per exemple, 
membre fundador de conjunts tant reconeguts com 
l’Ensemble Die 12 Cellisten o el Quartet Brandis, del 
qual fou director artístic entre 1986 i 1992 i amb els 
que realitzà nombrosos enregistraments que es sumen 
a la seva llarga discografia com a solista amb els segells 
Deutsche Grammophon, EMI o Nimbus entre d’altres.
També fou director del Festival de Música d’Estiu de 
Hitzacker i és membre des de l’any 1988 de la Bayeri- 
schen Akademie der Schönen Künste.

Wolfgang
Boettcher
Violoncel
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No podia faltar 
en aquest cicle 
Liceu Cambra 
el retorn de 
Pavel Vernikov, 
del qual no és 
agosarat dir 
que condensa 
en les seves 

mans virtuoses l’essència de l’escola 
russa del violí.

Professor dels estudis de Màster del nostre centre, 
els alumnes han pogut gaudir de la seva experiència i 
mestratge i ara el tornarà a tenir a l’abast tot el públic 
que vulgui trobar-se de prop amb un dels violinistes 
més admirats del moment.

Vernikov és sinònim d’excel·lència, prestigi i una ver-
sió actual i moderna de la tradició del seu país. For-
mat a l’Escola de Música Stolyarsky i al Conservatori 
Txaikovski de Moscou amb David Óistrakh, ràpida-
ment es llaurà una gran fama com a virtuós, guan-
yant el prestigiós ARD de Munic, el Vittorio Gui de 
Florència i actuant als millors escenaris del món, com 
el Concertgebouw d’Amsterdam, 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, tot construint una 
sòlida trajectòria amb músics de la talla de Sviatoslav 
Richter, Alain Meunier, Natalia Gutman, Krystian Zi-
merman, o Janine Jansen entre altres.

A més, Pavel Vernikov no tornarà sol al Conservato-
ri del Liceu, sinó que ho farà amb la també violinista 
Svetlana Makarova. La deixeble de Ludmila Egorova i 
Maya Glezarova, va guanyar el seu primer premi in-
ternacional als deu anys i acumula una llarga carrera 
concertística i discogràfica on destaquen els enregis-
traments de Txakovski, Beethoven, Schubert i Schön-
berg. Makarova ha ensenyat al l’Escola Estatal de Mú-
sica Gnessin de Moscou i actualment és professora a la 
Haute École de Musique de Lausana.

El deixeble de David Óistrakh

Masterclass:  
1 i 2 de febrer

Pavel
Vernikov
Svetlana 
Makarova
Violí
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 La maduresa de 20 anys de música de cambra “El cim de la musicalitat” (Die Presse)

Masterclass:  
27 i 28 d’abril 

Lukas Hagen, violí
Rainer Schmidt, violí
Veronika Hagen, viola
Clemens Hagen, violoncel

L’exigència i di-
ficultat de la for-
mació de quartet 
de corda situa els 
seus màxims ex-
ponents entre els 
grups més respec-

tats del panorama musical, i, entre 
aquests, els Hagen són considerats 
unànimement un dels millors quartets 
de la nostra època.

L’essència d’un cicle com Liceu Cambra és compartir 
uns dies amb intèrprets que són referents del seu ins-
trument i els Hagen ho són per molts joves que veuen 
en ells un model en termes de qualitat sonora, plurali-
tat estilística i respecte envers les obres dels diferents 
compositors i gèneres que aborden.

Diu el Hamburger Abendblatt que amb ells “res no és 
el que sembla. I certament no com ens pensàvem sa-
ber-ho. Aquest és el missatge del Quartet Hagen”. El 
grup format pels germans Hagen el 1981 i amb Rainer 
Schmidt des de 1987 s’ha consolidat en els seus més 
de trenta anys d’una carrera cimentada en els diferents 
premis que guanyaren en la seva primera etapa, cul-
minada en un contracte d’exclusivitat amb Deutsche 
Grammophon per a realitzar quaranta-cinc enregis-
traments en els següents vint anys. Això els permeté 
emergir, a través del quasi il·limitat repertori, com un 
perfil distintiu i de personalitat única dins el panorama 
musical.

I és que el repertori dels Hagen es caracteritza pel seu 
atractiu i intel·ligència, abastant tota la història del 
quartet de corda des dels inicis previs a Haydn fins als 
compositors del nostre temps. Ho han fet també a tra-
vés de col·laboracions de luxe amb Nikolaus Harnon-
court, György Kurtág, Maurizio Pollini, Mitsuko Uchi-
da, Sabine Meyer o Krystian Zimerman.

Reconeguts amb l’ECHO Klassik a Grup de l’Any 2011 
i Membres Honoraris del Konzerthaus de Viena, amb 
el seus cicles sobre Beethoven i Mozart han arribat, se-
gons Die Presse, al “cim de la musicalitat”. 

Quartet 
Hagen
violí, viola,  
violoncel
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 La maduresa de 20 anys de música de cambra

Masterclass:  
9 de març

La irrupció dels 
Casals al nostre 
panorama mu-
sical ha estat 
sens dubte una 
de les millors 

notícies de les darreres dècades per-
què trencava un tòpic que semblava 
inamovible: que en la nostra tradició 
mai sorgeixen quartets de corda que 
marquin la diferència.

El conjunt format per Abel Tomàs, violí, Vera Martínez 
Mehner, violí, Jonathan Brown, viola i Arnau Tomàs, 
violoncel s’ha consolidat arreu del món com una de les 
formacions de cambra de referència, “un quartet per 
al nou mil·leni” tal com els anomenà l’Strad Magazine 
poc després de la seva creació el 1997.

El Quartet Casals exemplifica l’esperit d’aquest cicle 
Liceu Cambra perquè no només representa l’excel·lèn-
cia interpretativa en els més alts estàndards, sinó que 
també han establert un model pedagògic que ha co-
mençat a donar fruits en molts prometedors joves mú-
sics de les noves generacions. Aquí al Conservatori del 
Liceu encara recordem la seva memorable masterclass 
amb Alfred Brendel el 2012. Ara els Casals tornen en 
una intensa jornada musical per a tots els amants del 
món cambrístic en l’any que compleixen 20 anys. 

Els assistents podran gaudir de l’experiència i ensen-
yaments d’aquest conjunt premiat internacionalment a 
Londres i Hamburg (el cèlebre concurs Brahms) i que 
ha actuat a sales com el Wigmore Hall, el Carnegie 
Hall, el Musikverein de Viena, la Cité de la Musique 
de París, la Philarmonie de Berlín o el Concertgebouw 
d’Àmsterdam. Els Casals han revolucionat el panora-
ma dels quartets pel seu gran registre de sonoritats, 
amb una extensa producció discogràfica que abasta des 
del classicisme fins als nostres dies.

El Quartet Casals ha rebut nombrosos reconeixements 
institucionals i a partir del 2018 serà quartet resident 
del Palacio Real de Madrid, de la col·lecció del qual 
toca els seus Stradivarius.

Quartet 
Casals
Música de cambra
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 Una carrera lligada al Bolxoi

Masterclass:  
19 de gener

Les grans 
d a m e s 
de la líri-
ca també 
participen 
a  L i c e u 

Cambra. La soprano georgiana 
Makvala Kasrashvili és una de les 
grans veus de les darreres dècades i 
ha impressionat la crítica i el públic 
dels principals escenaris operístics del 
món.

El Metropolitan de Nova York va veure el seu debut 
triomfal el 1979 en el rol de Tatiana a Eugene Onegin, i, 
sent Aida, Tosca, Desdemona o Amelia ha cantat a les 
òperes de París, Praga, Viena, Verona, Chicago, el Ro-
yal Opera House de Londres (on actuà durant quatre 
temporades consecutives amb rols a Don Giovanni o La 
Clemenza di Tito) o el Teatre Mariinski (on fou l’Hero-
dias de Salomé o l’Ortrud de Lohengrin).

Tanmateix, si hem de destacar una relació especial que 
hagi mantingut durant la seva dilatada carrera hem de 
mencionar l’històric Teatre Bolxoi de Moscou, on va 
debutar el 1966 el mateix any de graduar-se al Conser-
vatori de Tbilissi i on ha estat una presència constant 
en els rols més significatius la música russa, com les 
Tatyana i Larina d’Eugene Onegin, la Marina de Borís Go-
dunov, la Natasha de Guerra i pau, la Joana d’Arc de La 
donzella d’Orleans o altres òperes de Rimsky-Korsakov, 
Prokófiev o Rachmaninoff. La seva carrera lligada al 
Bolxoi culminà l’any 2000 amb el seu nomenament 
com a directora artística del teatre.

Paral·lelament, i amb premis com el d’Artista del Po-
ble de la URSS el 1986, Makvala Kasrashvili també té 
una impressionant trajectòria com a solista de con-
certs, actuant amb orquestres tant prestigioses com 
l’Orquestra Simfònica de Pittsburg, les Filharmòniques 
de Londres i de la BBC o l’Accademia di Santa Cecilia 
de Roma, destacant especialment les seves interpreta-
cions de Xostakóvitx, Txaikovski i els rèquiems de Ver-
di i Britten.

Makvala  
Kasrashvili 
Soprano 
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 Una gran veu contra els prejudicis

Masterclass:  
19 de gener

Majestuosa, so-
fisticada, incom-
bustible... segu-
rament és difícil 
posar adjectius 
a allò que tan bé 

defineix el nom de diva, però el que 
és segur és que la Bumbry és una de 
les grans del segle XX, i la seva visita 
al Conservatori del Liceu una oportu-
nitat per acostar-se a la història viva 
de l’òpera.

La seva és una vida consagrada al cant líric, una vida 
que canvià quan de ben jove sentí la llegendària Ma-
rian Anderson en concert i, després d’alguns premis, 
fou descoberta per Lotte Lehmann, entrant a estudiar 
a la Music Academy of the West. A partir d’aquí, i em-
parada per l’administració Kennedy, és prou coneguda 
la seva meteòrica carrera: als 23 anys debutava a l’Òpe-
ra de París com a l’Amneris d’Aida i el 1961 Wieland 
Wagner lluità contra els puristes per fer-la cantar a 
Bayreuth, a Tannhäuser, sent la primera afroamericana 
en participar en el mític festival en un paper solista. 
El nét del compositor demostrà que l’havia encertat: la 
crítica es postrà als peus de “Die Schwarze Venus” (La 
Venus Negra) i Bumbry es consolidà com una estrella 
de l’òpera mundial.

La seva imponent presència física, sumada a una inna-
ta versatilitat musical, van fer de la cantant de Missou-
ri una mezzosoprano de referència en rols com Éboli, 
Azucena, Lady Macbeth, Carmen, Dalila, Turandot o 
Adalgisa. Una versatilitat amb la que demostrà que les 
classificacions no estaven fetes per a ella: el seu canvi 
cap als papers de soprano dramàtica causà un autèn-
tic estupor en l’ambient operístic. Bumbry fins i tot 
realitzà un autèntic tour de force al Royal Opera House 
cantant els papers de Norma i Adalgisa a la mateixa 
producció de Norma.

Grace Bumbry és també fundadora de la Grace Bumbry 
Vocal and Opera Academy.

Grace 
Bumbry
Mezzosoprano
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L’art de la cançó de cambra

Masterclass:  
14 al 16 de febrer

Entre un cantant 
de cançó (Lied en 
el repertori en 
alemany) i el seu 
pianista acom-
panyant es crea 

un binomi únic que fa del repertorista 
molt més que un teló de fons, i del 
seu art d’acompanyar el cantant una 
disciplina musical en sí mateixa plena 
de subtileses, respecte i coneixement 
profund d’un gènere on música i text 
busquen l’equilibri perfecte.

Així, malgrat quedar a vegades a l’ombra dels grans 
noms, tot gran cantant busca i necessita un gran pia-
nista, i entre els més grans sobresurt el nom de Dalton 
Baldwin.  

Format a la prestigiosa Juilliard School i a París amb 
Nadia Boulanger i Madeleine Lipatti, el 1954 començà 
una llarga relació professional amb el llegendari can-
tant Gérard Souzay a la vegada que rebia assessora-
ment de compositors tan cabdals com Poulenc, Sibe-
lius o Barber. Baldwin és, doncs, un dels grans, famós 
pels seus subtils canvis de color i sensibilitat envers 
les necessitats del cantant al qual mai sobrepassa amb 
un extraordinari control de les dinàmiques. Acompan-
yant regular i de confiança de d’Elly Ameling i Jessye 
Norman, i acostumant a tocar als principals escenaris 
mundials al costat d’altres grans figures del cant com 
Marilyn Horne, Frederica von Stade, Nicolai Gedda i 
José van Dam. 

Dalton Baldwin també ha estat director artístic de 
nombrosos festivals de cançó a Princeton, Wisconsin, 
Cleveland o Colorado, i és professor a la Manhattan 
School of Music i a Princeton. Ha donat nombroses 
masterclasses per tot el món, sent especialment recor-
dades les que donà cada estiu a Ginebra amb Souzay 
abans de la mort d’aquest. 

Ara podrem gaudir de tot el seu saber a casa nostra, 
terra també de grans repertoristes i un gust especial 
per la cançó.

Dalton  
Baldwin
Lied 
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Un baríton verdià de referència 

Masterclass:  
6 de març

Carlos Álvarez no 
només té molt a 
ensenyar com a 
gran figura de la 
lírica que és, si-
nó que també és 

garantia d’uns valors intangibles que 
els joves cantants necessiten assimilar 
tant com la mateixa tècnica: autoco-
neixement, prudència, compromís...

El baríton andalús és una de les figures operístiques 
més estimades, des dels seus inicis al Coro de Ópera 
de Málaga i el seu debut el 1990 al Teatro de la Zarzue-
la de Madrid. Tanmateix, si ha pogut construir aquesta 
carrera ha estat precisament per un saber prendre de-
cisions tant acurat com la seva robusta però vellutada i 
expressiva veu. 

No oblidem com, en els seus primers passos mozar-
tians, refusà l’oferta de tot un Riccardo Muti per cantar 
Rigoletto a La Scala, considerant-se massa jove i inex-
pert. Avui, mentre sol afirmar haver vist contínuament 
joves carreres arruïnar-se, Álvarez és considerat un 
dels millors barítons verdians del segle XXI, preci-
sament al costat de Muti o Georg Solti (La Traviata a 
Londres), Colin Davis (Otello), Lorin Maazel (Don Car-
lo) o Riccardo Chailly (I Pagliacci). Els seus grans èxits 
han estat al Metropolitan de Nova York (La Traviata, Il 
Trovatore) i sobretot al Staatsoper de Viena (Don Carlo, 
Ernani, Don Giovanni, Roberto Devereux...) sense comptar, 
naturalment, 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 
actorals, la que fa traspuar en la complexitat dels seus 
personatges i el que ens sedueix, la mateixa dignitat 
que li ha permès superar dificultats que haurien des-
esperat altres divos o que li permet afirmar que “en 
l’òpera corres el risc de viure cinc centímetres per so-
bre de la realitat”. 

Carlos
Álvarez
Baríton



22

 La sinceritat expressiva del bel canto

Masterclass:  
4 de maig

Si el bel can-
to va sortir de 
l’oblit durant el 
segle XX en les 
mítiques veus 
de la Callas o 

la Caballé, avui la soprano italiana 
Mariella Devia n’és encara una de les 
seves hereves més reconegudes i un 
dels màxims exponents actuals.

Devia surt poc del seu país natal, però encara guardem 
en el record el gran èxit de les seves visites al Gran 
Teatre del Liceu amb L’elisir d’amore el 2005 i Il Pirata el 
2013, un dels grans reptes operístics amb els que de-
mostrà la bellesa i capacitat tècnica d’una veu en una 
maduresa esplèndida, sòbria i intel·ligent.

Devia estudià a la mítica Accademia Nazionali di Santa 
Cecilia i ràpidament es convertí en un nom habitual 
dels cartells operístics italians debutant el 1973 a Trevi-
so amb Lucia di Lammermoor, un dels seus grans papers. 
Seguiren La Scala de Milà i, ja internacionalment, el 
Metropolitan Opera, el Carnegie Hall, l’Òpera de París, 
la Royal Opera House i festivals com els d’Aix-en-Pro-
vence, Pesaro o Valle d’Itria, on enlluernà amb I Capu-
leti e i Montecchi, Lakmé o moltes òperes oblidades de 
Rossini, Donizetti, Bellini i altres compositors del bel 
canto. Així mateix, també ha estat aclamada per les se-
ves interpretacions de Mozart, especialment El rapte en 
el serrall, i alguns papers verdians.

I és que Devia ha construït una carrera coherent i sin-
cera, satisfeta amb els reptes però conscient de la natu-
ralesa de la seva veu: mai ha volgut abordar papers que 
sabia que no podria portar al límit; com ella mateixa 
diu “si faig alguna cosa, ha de ser sentit, vertader”. 
Sens dubte, una gran lliçó per tot cantant i una gran 
oportunitat tenir-la a Liceu Cambra i descobrir amb 
ella l’essència autèntica de l’òpera.

Mariella 
Devia
Soprano 
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 La deixeble de Martha Argerich

Masterclass:  
16 i 17 de febrer

Les atmosferes va-
poroses de la música 
francesa i el lligam in-
dissociable de Chopin 
amb la figura del pia-
nista han configurat 

un amor per aquest instrument que 
traspassa fronteres i que és un patri-
moni humà intemporal.

Així, Blair Anderson comenta la seva admiració per 
la “profunda comprensió i simpatia per la música de 
Chopin” que mostren les actuacions de la pianista ja-
ponesa Akiko Ebi, una reputació que ha mantingut des 
dels anys vuitanta quan guanyà la International Cho-
pin Piano Competition i fou acollida sota la protecció 
de la seva mentora, la gran Martha Argerich, desen-
volupament fins avui una trajectòria brillant que s’ha 
mogut d’un continent a l’altre amb la mateixa rapidesa 
i frescor de la seva particular personalitat musical.

Abans d’això, Ebi ja havia demostrat el seu talent a la 
Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition de Pa-
rís el 1975. Des de llavors, les gires internacionals i la 
seva presència als grans festivals han estat una cons-
tant, però sempre amb un pes especial al seu Japó na-
tal i a França, al festival de La Roque D’Anthéron o La 
Folle Journée.

I és que es podria dir que Akiko Ebi és considerada 
avui 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.

A més, ha col·laborat amb les orquestres i directors 
més importants, així com artistes de la talla de la prò-
pia Martha Argerich, Ivry Gitlis, Augustin Dumay, Re-
gis Pasquier, Angela Hewitt i Michel Dalberto entre 
d’altres. 

Akiko
Ebi
Piano
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El gran pianista georgiàUn hereu d’Emil Gilels

Masterclass:  
8 i 9 de maig

La idea romàn-
tica segons la 
qual és el rei 
dels instruments 
continua envol-
tant el piano, 

i no pot faltar, a Liceu Cambra, una 
masterclass de luxe amb un intèrpret 
a l’altura de la nostra gran tradició 
pianística: des de Granados i els seus 
hereus fins als grans solistes que avui 
ensenyen al Conservatori del Liceu.

La primera visita del pianista rus Dmitri Alexeev al 
Conservatori del Liceu és, doncs, una cita ineludible 
pels que a Barcelona estimen aquest instrument.

Dmitri Alexeev és considerat unànimement un dels 
grans poetes del piano del nostre temps. La seva ar-
ticulació brillant ha estat alabada pel The Times o el 
Daily Telegraph, que el considerà “el pianista més ex-
cepcional del moment”. Els recitals d’aquest intèrpret 
rus han enlluernat crítica i públic, sol o acompanyat 
per les millors orquestres: la Filharmònica de Berlín, 
la Royal Concertgebouw d’Amsterdam, les cinc grans 
orquestres de Londres, la de París, Israel o Sant Peters-
burg, totes formen part del seu impressionant currícu-
lum, que també inclou treballar al costat de directors 
llegendaris com Ashkenazy, Boulez, Gergiev, Giulini, 
Jansons, Muti, Pappano o Temirkanov, entre moltes al-
tres.

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 vega-
da aristocràtic, grandiós i sincerament poètic” el seu 
caràcter ple d’optimisme és capaç, segons The Glas-
gow Herald, de “ser corprenedor amb la suavitat amb 
què interpreta els passatges més lírics, que alhora mai 
perden la fluïdesa”. Alexeev ha abordat la majoria de 
concerts de Schumann, Grieg, Prokofiev, Xostakóvitx i 
Rachmaninoff, del qual també ha enregistrat tots els 
preludis.

Dmitri
Alexeev 
Piano
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El gran pianista georgià

Masterclass:  
23 de maig

El pianista i composi-
tor Giorgi Latso s’ha 
guanyat el prestigi 
internacional de ser 
un dels pianistes joves 
amb més talent que, a 

través d’unes interpretacions qualifi-
cades “de referència” i “electritzants”, 
s’ha fet un lloc en el món del repertori 
centreuropeu clàssic. 

Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms 
i fins a Rachmaninoff i Debussy, componen un reper-
tori amb el que ha trepitjat els escenaris dels cinc con-
tinents. Els crítics han alabat sobretot el coneixement 
profund que revela la seva música, que ajunta una 
destresa tècnica impecable amb un lirisme corprene-
dor: “claredat cristal·lina, bellesa transcendent” n’han 
dit, una expressivitat genuïna i gens impostada pròpia 
d’una personalitat marcada de gran maduresa.

Als 6 anys va començar a aprendre a tocar el piano i a 
compondre, i als 11 ja feia el seu debut com a solista 
amb el Concert per a piano d’Edvard Grieg. Continuà els 
seus estudis amb Rusudan Khodzava a Tblissi (Geòr-
gia) i a Alemanya (a la Hochschule für Musik), Àustria 
i Los Angeles, on es perfeccionà amb Stewart Gordon a 
la Escola de Música de Tornton, USC.

Ha guanyat diversos premis, entre els quals destaquen 
el Primer Premi al Nikolai Rubinstein International 
Piano Competition de París el 1999, el Yehudi Menu-
hin a Salzburg el 2004 i el Young Artists de Los Ange-
les el 2005.

També ha obtingut beques d’estudi d’Eduard Xevard-
nadze entre altres nombrosos reconeixements interna-
cionals i actuacions als festivals més prestigiosos del 
món.

Giorgi Latso ha deixat constància de la seva gran acti-
vitat musical en una extensa i alabada trajectòria disco-
gràfica, amb la integral dels Preludis de Chopin i De-
bussy i els 12 Estudis Transcendentals de Liszt. 
També ha compost música per a cinema, en pel·lícules 
com Waltz-Fantasy (2002) i Twilight’s Grace (2006).

Giorgi 
Latso
Piano
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El retorn d’un gran pianista i musicòleg al ConservatoriUn duo de referència mundial 

Masterclass:  
24 d’abril

Compenetració, 
complicitat... els 
integrants d’un 
d u o  c e r q u e n 
aquesta fusió so-
nora i de caràcter 
que només acon-
segue ixen  e l s 
grans mestres, i 
aquesta unió en-

cara és més delicada quan els dos mú-
sics toquen el mateix instrument. És 
el cas del prestigiós duet que formen 
Nata Tsvereli i Paul Komen.

Dos pianistes, una idea musical, una trajectòria que els 
ha consolidat com un dels grans duos actuals els fruits 
del qual hem pogut gaudir en els seus recitals o el ce-
lebrat enregistrament que van realitzar el 2013 de les 
obres per a dos pianos de Rachmaninoff i Brahms.

Nata Tsvereli es formà amb Nodar Gabunia al Conser-
vatori Estatal de Tbilissi i és a Geòrgia on ha crescut 
com a pianista. El 1998 rebé la prestigiosa beca Xe-
vardnadze i fou guardonada amb el primer premi a la 
International London Piano Competition i la Interna-
tional Maria Yudina Competition de Sant Petersburg. 
Acabada la seva formació a Amsterdam fou aclama-
da per la seva interpretació del The Age of Anxiety de 
Bernstein i guanyà el ING-Bank Audience Award del 
2005. Holanda ha estat, doncs, el seu segon gran país, 
oferint-hi recitals a les sales més importants després 
de ser una de les guanyadores del cicle The Debut.

També fou Amsterdam la ciutat que veié emergir Paul 
Komen. Debutant amb només tretze anys amb Bach i 
Scriabin, estudià amb Jan Wijn abans de traslladar-se a 
Hannover, amb Hans Leygraf, i Nova York amb György 
Sandor, ciutat on tocà el 1989 al Carnegie Hall. 

Durant la temporada 2000-01, interpretà les tren-
ta-dues sonates de Beethoven en un cicle de sis con-
certs des del Concertgebouw d’Amsterdam fins al Bee-
thoven Haus de Bonn. Ha realitzat també vàries gires 
amb la Orquestra del segle XVIII.

Nata 
Tsvereli
Paul 
Komen
Piano
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El retorn d’un gran pianista i musicòleg al Conservatori

Masterclass:  
22 i 23 de febrer

A través dels 
anys han es-
tat moltes les 
grans figures 
de la música 
que o bé han 

passat per les aules del Conservatori 
del Liceu o bé hi han mantingut una 
relació molt estreta, i entre aquests 
noms emergeix a primera línia el de 
l’americà William Kinderman.

El seu mestratge, sense dubte, ha esdevingut una in-
fluència molt important per molts estudiants del nos-
tre centre que l’han gaudit tant en les seves conferèn-
cies com en els seus concerts.

I és que Kinderman combina dos facetes que el conver-
teixen en un personatge imprescindible: les habilitats 
pròpies d’un gran pianista i els coneixements d’un mu-
sicòleg de primer nivell. Es podria dir que resol l’etern 
dilema sobre la prioritat de la maduresa intel·lectual o 
de la mecanicitat de la tècnica; la seva capacitat múlti-
ple el fan un gran intèrpret que, a més, és capaç d’esde-
venir un model per a solistes i musicòlegs d’arreu del 
món que s’han format amb la seva monografia sobre 
Beethoven (obra de referència) o la seva lectura de les 
Variacions Diabelli (és probablement el més gran ex-
pert sobre aquesta obra). També resulta bàsica la seva 
investigació al voltant del seu altre gran referent com-
positiu, Richard Wagner i concretament el seu Parsifal. 

Una altra vegada, Kinderman posarà tot el seu saber al 
servei dels estudiants del Conservatori (amb els que 
ha arribat a compartir escenari i concert) i del públic 
en general amb una masterclass que promet ser un 
viatge a les profunditats de la música a través del rigor, 
l’experiència i el descobriment els mecanismes més ín-
tims, tècnics i simbòlics amb que els compositors van 
teixir les grans obres del repertori pianístic de la nos-
tra tradició.

William
Kinderman
Piano
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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 im-
prescindible de la programació del 
Conservatori del Liceu amb les seves 
sis temporades presentant un petit 
però intens cicle anual.

Un any més, la Kaimerata torna a l’escenari del nostre 
Auditori i ho fa, com la temporada passada, com a part 
del cicle Liceu Cambra amb quatre concerts de gran 
interès que responen a l’essència del cicle: hi podreu 
veure l’excel·lència interpretativa pròpia dels grans 
solistes, la cura en l’elecció d’un repertori de grans 
alicients musicològics i la participació activa dels es-
tudiants del centre. D’aquesta manera, si l’any passat 
ens van regalar un intens monogràfic sobre Schubert, 
ara serà Mozart qui centrarà els programes de la Kai-
merata. 

KAIMERATA
7a Temporada: Mozart

26 de gener, 20h - Consonàncies i dissonàncies

Sonata per a violí i piano en si bemoll major  KV 454       
Kai Gleusteen, violí, Catherine Ordronneau, piano

Quartet “Dissonància” en do major,  KV 465
Kai Gleusteen, violí, Liviu Morna, violí, Paul Cortese, 
viola,  Pau Codina, violoncel.

14 de febrer, 20h – Quintets Quintaessencials

Quintet en sol menor, KV 516 amb dues violes                  
Kai Gleusteen, violí, Olga Aleshinsky, violí, Duccio 
Beluffi, viola, Ashan Pillai, viola, Pau Codina, violoncel

Quintet de cordes i clarinet en la major, KV 581
Isaac Rodríguez, clarinet, Kai Gleusteen, violí, Olga 
Aleshinsky, violí, viola a determinar, Claudio Pasceri, 
violoncel

6 d’abril, 20h - Simfonia Concertant i no-concertant

Simfonia núm. 29 en la major, KV 201

Simfonia concertant, KV 364 per a violí, viola i orquestra

Kai Gleusteen, violí, Adrián Pinzaru, viola
Orquestra de Cambra del Conservatori del Liceu

20 d’abril, 20h - Divertimento per a trio i Quartet 
amb piano

Divertiment per a trio de cordes, KV 563

Quartet amb piano núm. 2, KV 493

Kai Gleusteen, violí, Adrián Pinzaru, viola, Claudio Pasceri, 
violoncel, Catherine Ordronneau, piano.

CONCERTS:
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La intimitat de la cançó romàntica 
amaga sempre un drama en miniatura 
que Dalton Baldwin ens ajudarà a des-
cobrir. Els cantants i pianistes reper-
toristes que estudien al Conservatori 
del Liceu tindran l’oportunitat d’oferir 
al públic el resultat del treball sota el 
mestratge del llegendari repertorista 
en les seves masterclasses de Lied. 

Durant quatre dies, l’acompanyant de confiança d’Elly 
Ameling, Jessye Norman i Gérard Souzay realitzarà 
unes intenses sessions de treball obertes en una visita 
de luxe a Barcelona, terra també de grans repertoris-
tes i amb un gust especial per la cançó; descobrirem 
l’especial relació de complicitat que s’estableix entre 
un cantant de Lied i el seu pianista, amb qui, precisa-
ment ha estat famós pel seu extraordinari control de 
les dinàmiques i una gran sensibilitat envers les neces-
sitats del cantant.
 

Intèrprets:
Alumnes de cant i piano del Conservatori del 
Liceu 

16 de febrer, 20h 

ALUMNES DE LA MASTERCLASS de 

DALTON BALDWIN 
CONCERT: Per amor al Lied
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Descobreix l’instrument més popular 
del jazz en la seva faceta clàssica de 
la mà dels guanyadors de l’edició dels 
Premis extraordinaris de Música de 
Cambra celebrada el curs anterior.

Miquel Vallès i Elisabet Vera són joves intèrprets que 
estan consolidant un inici brillant de la seva trajec-
tòria professional, on el fet d’assolir aquests premis 
no només acredita la seva excel·lència com als nostres 
alumnes més destacats, també té la recompensa de po-
der oferir un concert propi dins el cicle Liceu Cambra 
d’enguany.

Programa:

Sonata Op.19 
Paul Creston

Sonata 
William Albright

Sonata per a saxòfon alt i piano, Op. 99 
Salvador Brotons

Intèrprets
Miquel Vallès, saxòfon 
Elisabet Vera, piano
Premi Extraordinari de Música de Cambra 2015-2016

28 de febrer, 20h

PREMIS  
EXTRAORDINARIS  
CAMBRA 2015-2016
  
CONCERT: El saxòfon clàssic
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Endinsa’t en la versatilitat d’aquest 
instrument amb un repàs a la seva 
història de la mà d’un dels seus grans 
intèrprets: un programa que abasta 
des de Mozart fins al s. XX.
 
Olivier Patey, un “músic que sempre manté la capaci-
tat d’inspirar”, traspua un profund amor pel clarinet al 
que el compositor de Salzburg dotà de la dignitat d’un 
lloc a les orquestres. El prestigi d’aquest entusiasta 
clarinetista francès fa del seu recital una cita impres-
cindible amb la música de cambra del més alt nivell.

Programa:
I
Divertiment per a tres clarinets
W. A. Mozart

Sonata núm. 1    
J. Brahms

Première Rhapsodie   
C. Debussy
  
II
Sonata per a dos clarinets  
F. Poulenc
  
Sonata núm. 2    
J. Brahms
  
Préludes de danses   
W. Lutoslawski

Intèrprets:
Olivier Patey, clarinet
Isaac Rodríguez, clarinet
Àngel Belda, clarinet
María Alonso-Allende, piano

7 de març, 20h

OLIVIER PATEY 
  
CONCERT: La màgia del clarinet 
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Cada concert del Quartet Casals és 
una una joia. Escolta’ls en l’excel·lent 
acústica del nostre Auditori on encara 
brillarà més el nostre grup de cambra 
més internacional.

Els Casals tornen en el seu 20è aniversari amb un pro-
grama deliciós que culminarà un intens dia de mas-
terclasses on descobrirem en aquests quatre músics 
l’essència última de Liceu Cambra: el virtuosisme in-
terpretatiu d’estandards internacionals i el referent 
pedagògic d’uns músics compromesos amb el públic i 
l’aprenentatge dels joves músics.

Programa:

Quartet op. 18 núm. 2   
L. van Beethoven

Quartet op. 33 núm. 3  
J. Haydn

Quartet núm.10  
D. Xostakóvitx

Intèrprets:

Abel Tomàs, violí, 
Vera Martínez Mehner, violí, 
Jonathan Brown, viola
Arnau Tomàs, violoncel

9 de març, 20h

QUARTET CASALS
al Conservatori
  
CONCERT: La maduresa de 20 
anys de música de cambra
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A Liceu Cambra també es podrà gau-
dir del talent dels grans intèrprets de 
prestigi internacional que, a més, són 
professors del Conservatori de Liceu.

La pianista Alba Ventura representa l’excel·lència in-
terpretativa i pedagògica de l’escola pianística catalana. 
Formada a l’Acadèmia Marshall amb Alicia de Larro-
cha i després amb Dmitri Bashkirov a Madrid, tutelada 
per Vladimir Ashkenazy i Irina Zaritskaya i guardona-
da amb el Queen Elisabeth Rosebowl pel Príncep de 
Gal·les, acompanyarà una de les grans flautistes del 
nostre país, Júlia Gallego. Guardonada amb el Miró 
Ensemble, fundadora de bandArt, Gallego ha treballat 
amb directors de la talla d’Abbado, Harding, Boulez, 
Jansons i Ozawa

Programa:

Sonata en mi menor BWV 1034  
J. S. Bach

Introducció i Variacions sobre un Tema de la Bella Molinera, 
D.802 
F. Schubert 

Sonata    
F. Poulenc

Le Merle Noir   
O. Messiaen

Intèrprets:
Alba Ventura, piano, 
Júlia Gallego, flauta

28 de març, 20h

ALBA VENTURA 
I JÚLIA GALLEGO 
  
CONCERT: Un encontre excepcional
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Un duo pianístic d’alçada, dos profes-
sors del Conservatori del Liceu, un 
concert en homenatge al compositor, 
pianista i director rus Ígor Stravinsky.

Emili Brugalla i Vesko Stambolov desplegaran la seva 
riquesa compositiva en obres tant fonamentals com La 
Consagració de la primavera o altres d’etapes diferents de 
la profunda evolució estilística del seu autor.

El pianista català ha actuat a nombrosos festivals dels 
cinc continents i és membre del Trio Kandinsky. Ha 
realitzat enregistraments discogràfics amb obres de 
Granados, Brahms, Joan Guinjoan i Joaquim Serra. El 
seu company al Conservatori del Liceu Vesko Stambo-
lov és un dels solistes més destacats de Bulgària, on 
ha treballat amb la totalitat de les orquestres d’aquest 
país en uns 200 concerts. El seu repertori inclou 30 
concerts per a piano i orquestra. Ha realitzat nombro-
sos enregistraments, entre els quals destaca la integral 
dels concerts de J. S. Bach i els dos Concerts de Cho-
pin.

Programa:  IN MEMORIAM STRAVINSKY

I
Sonata per a dos pianos 
Tres peces fàcils per a piano a 4 mans
Scherzo à la Russe

II 
La Consagració de la Primavera

Intèrprets:
Emili Brugalla i Vesco Stambolov, piano a quatre mans

4 d’abril, 20h

EMILI BRUGALLA I 
VESCO STAMBOLOV
  
CONCERT:  
In Memoriam Stravinsky 
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24 de maig, 20h

GIORGI
LATSO 
  
CONCERT:
Sonates visionàries 

La marcada personalitat d’un dels pia-
nistes del moment en la seva madura 
i profunda comprensió del gran reper-
tori europeu. Una cita ineludible amb 
les lectures de Beethoven, Chopin i 
Debussy que la crítica ha qualitat “de 
referència”.

Liceu Cambra concentra el millor del piano amb la visita 
del gran intèrpret georgià. El seu recital és dels esdeve-
niments pianístics de la temporada, en el qual exposarà 
al públic de Barcelona la sensilibitat i profunditat genuï-
na que, barrejada en la justa mesura amb una precisió 
tècnica cristal·lina, l’han dut a la fama a través dels grans 
noms del repertori clàssic fins a Debussy. Descobreix 
la “bellesa transcendent” del que, segons ha confessat, 
s’emmiralla en els grans del piano com Sofronitsky, Li-
patti, o el mateix Rachmaninoff.
 
Programa:

Images (Llibre 1)                                                             
C. Debussy 

Sonata núm. 2 en si bemoll menor Op. 35                 
F. Chopin 

Sonata en do menor Op. 111                                      
 L. van Beethoven 

Intèrprets: 
Giorgi Latso, piano
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El nou Màster en interpretació 
d’Òpera que ofereix aquest any el 
Conservatori del Liceu dóna l’opor-
tunitat a joves professionals del cant 
de créixer i desenvolupar-se com 
intèrprets en un entorn d’excel·lèn-
cia artística i altíssima competència 
musical. 

L’objectiu del Màster és el treball de preparació, assaig 
i escenificació de l’òpera La Flauta Màgica de W. A. Mo-
zart al costat de figures del món de la lírica i professors 
de prestigi com Francisco Araiza, Joan Martín-Royo, 
Elena Copons o Roger Padullés, o el director escènic 
Oriol Broggi; treball que culmina amb la representació 
d’escenes seleccionades d’aquesta òpera dins aquest ci-
cle Liceu Cambra – Masterclasses & Concerts, amb un 
repartiment format íntegrament per alumnes d’aquest 
programa. Es tracta d’una oportunitat per aquests 
alumnes de formar-se en el context d’una producció 
operística professional.

Programa:
La Flauta Màgica (Die Zauberflöte), 
de W. A. Mozart (escenes seleccionades)

Intèrprets:
Alumnes del Màster en Interpretació d’Òpera del Con-
servatori del Liceu

Direcció musical, Manel Valdivieso
Direcció d’escena, Oriol Broggi

21  i 22 de juny, 20h

La Flauta Màgica  
Màster d’Òpera
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12 de juny
Masterclass:

FRANCISCO 
ARAIZA 
 

El repertori ope-
rístic mozartià 
i  ross in ià  ha 
comptat aquestes 
dar reres dèca-
des amb la pree-

minència de la veu del tenor mexicà 
Francisco Araiza, considerat un dels 
veritables successors de l’alemany 
Fritz Wunderlich.

Araiza debutà al seu país en un rol a Fidelio, i com a 
solista a La Creació de Haydn, abans de traslladar-se a 
Munich per formar-se amb Eric Werba i Richard Holm 
(tot guanyant l’ARD de Munic el 1974). Allà el cata-
pultaren a la fama i a ser considerat un dels grans te-
nors de la seva generació dos fets clau: que Herbert 
von Karajan el fes ser Tamino a la seva La Flauta Mà-
gica, i debutar al Festival de Salzburg el 1980, i que 
Karl Böhm el dirigís en la seva producció d’El rapte en 
el serrall. Allí Araiza emergí amb la que ha estat una 
de les seves grans creacions: el seu Belmonte ha estat 
referència en el darrer quart del segle XX.

Posteriorment vingueren els debuts a Londres, La Sca-
la i el Metropolitan de Nova York, també com a Bel-
monte. A partir de 1983, començà a ampliar el seu 
repertori cap a rols més dramàtics, marcant el punt 
d’inflexió la seva participació al Manon de Jean-Pierre 
Ponnelle i al Faust de Ken Russell el 1985. Des de lla-
vors, ha destacat en tots els grans papers del repertori 
italià, francès i alemany, sent Edgardo, Alfredo, el Duc 
de Màntua, Ricard III, Don Carlo, Werther i com a he-
roi wagnerià a Lohengrin. Avui, amb multitud d’enre-
gistraments, premis i reconeixements internacionals 
acumulats, Araiza és un referent per molts joves can-
tants que gaudeixen de la seva experiència en els seus 
seminaris i masterclasses.

18 de maig
Masterclass:

JOAN  
 

El polifacètic ba-
ríton barceloní 
va estudiar com-
posició,  piano, 
violí i fagot al 
Conservatori del 

Liceu, però va ser el cant el que el va 
fer triomfar sota la tutela de Mercè 
Puntí, Christa Ludwig, Elisabeth 
Söderström, Thomas Quasthoff i 
Carlos Chausson.

Guanyador del tercer premi del Concurs Internacio-
nal de Cant Francesc Viñas, avui és una de les veus 
masculines amb més projecció internacional, amb un 
repertori operístic que abasta diversos rols de Rossini 
(La cenerentola, El barber de Sevilla...), Mozart (Les 
noces de Figaro, Così fan tutte, La Flauta Màgica...), 
Massenet (Manon), Puccini, Falla i Britten, i que ha 
interpretat a Brussel·les, Parma, Berlín, el Théâtre du 
Châtelet i el Théâtre des Champs Elysées de París, el 
Gran Teatre del Liceu o el Palau de les Arts de Valèn-
cia. En la seva carrera destaquen també el rol de Dalí 
en l’estrena de Jo, Dalí, de Xavier Benguerel, la seva 
activitat com a liederista (al costat de llegendes com 
Dalton Baldwin o Helmut Deustch) i la seva participa-
ció constant en l’àmbit del concert, amb les Passions i 
Misses luteranes de Bach, El Messies de Händel,  Die 
erste Walpurgisnacht de Mendelssohn, els Rèquiems 
de Mozart, Fauré i Brahms o La Creació de Haydn.

“La versatilitat d’una veu” “Un tenor mozartià incomparable”

MARTÍN-ROYO
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Agenda
19 de gener |  GRACE BUMBRY | Cant   MASTERCLASS

19 de gener |  MAKVALA KASRASHVILI | Cant   MASTERCLASS

26 de gener |  KAIMERATA |Consonàncies i dissonàncies  CONCERT

1 i 2 de febrer |  PAVEL VERNIKOV & SVETLANA MAKAROVA | Violí  MASTERCLASS

2 i 3 de febrer |  RAMÓN ORTEGA | Oboè    MASTERCLASS

13 i 14 de febrer |  JACQUES ZOON | Flauta    MASTERCLASS

14 - 16 de febrer |  DALTON BALWIN| Lied   MASTERCLASS

14 de febrer |  KAIMERATA | Quintets quintaessencials  CONCERT

15 de febrer |  GIORGIO MANDOLESI | Fagot    MASTERCLASS

16 i 17 de febrer |  AKIKO EBI | Piano   MASTERCLASS

16 febrer |  PER AMOR AL LIED (ALUMNES de DALTON BALDWIN )| CONCERT   

22 i 23 de febrer |  WILLIAM KINDERMAN | Anàlisi  MASTERCLASS    

23 de febrer |  PERRY HOOGENDIJK | Tuba    MASTERCLASS

28 de febrer |  PREMIS EXTRAORDINARIS DE CAMBRA15/16 | CONCERT

6 i 7 de març |  OLIVIER PATEY | Clarinet  MASTERCLASS    

6 de març |  CARLOS ÁLVAREZ | Cant    MASTERCLASS

7 de març |  LA MÀGIA DEL CLARINET (OLIVIER PATEY) |  CONCERT      

7 i 8 de març |  WOLFGANG BOETTCHER | Violoncel  MASTERCLASS    

9 de març |  QUARTET CASALS | Música de cambra    

9 de març |  QUARTET CASALS | CONCERT
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13  i 14 de març |  LORIS ANTIGA | Trompa    MASTERCLASS

27 i 28 de març |  RUDI KORP | Trompeta    MASTERCLASS

28 de març |  ALBA VENTURA I JÚLIA GALLEGO | CONCERT

29  i 30 de març |  MICHEL BECQUET | Trombó    MASTERCLASS

4 d’abril |  IN MEMORIAM STRAVINSKY (BRUGALLA &  STAMBOLOV ) CONCERT

6 d’abril |  KAIMERATA | Simfonia Concertant i no-concertant   CONCERT

20 d’abril |  KAIMERATA | Divertimento a tres i quatre  CONCERT

20 i 21 d’abril |  JEAN-MARIE LONDEIX | Saxòfon    MASTERCLASS

24 - 26 d’abril |  LEO BROUWER | Guitarra    MASTERCLASS

24 d’abril |  NATA TSVERELI & PAUL KOMEN | Piano    MASTERCLASS

27 i 28 d’abril |  QUARTET HAGEN | Música de cambra    MASTERCLASS

4 de maig  |  MARIELLA DEVIA | Cant   MASTERCLASS

8 i 9 de maig |  DMITRIV ALEXEEV | Piano    MASTERCLASS

18 de maig |  JOAN MARTÍN-ROYO| Cant   MASTERCLASS

23 de maig |  GIORGI LATSO | Piano    MASTERCLASS

24 de maig |  GIORGI LATSO |   CONCERT

12 de juny |  FRANCISCO ARAIZA| Cant   MASTERCLASS

21 i 22 de juny |  LA FLAUTA MÀGICA | CONCERT

Informació d’horaris i adquisició d’entrades a www.conservatoriliceu.es

Nota: Els aforaments són limitats. Es reserva el dret de modificar horaris i dates, així com cancel·lar  
qualsevol activitat per a motius de l'artista o de la pròpia organització.
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