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Aquest congrés presencial 
podrà ser retransmès per via 

telemàtica.  
Els participants inscrits que 
prefereixin aquesta opció 

rebran prèviament 
instruccions d’accés. 



•  09:30: Arribada, registre i lliurament de documentació. 

•  09:50: Benvinguda i presentació a càrrec de Maria Serrat, directora General de la Fundació 

Conservatori del Liceu i Margarida Lladó, presidenta de l’ACPC.  

•  10:00: Ponència: Els diferents corrents tècnics històrics vocals a Europa: tècnica vocal Italiana, 

francesa, alemana i anglesa. A càrrec d’ 0riol Rosés. 

•  11:00: Pausa cafè. 

•  11:30: Ponència: aproximació als tractats de tècnica del cant de P. P. Tosi, G. B. Lamperti i 

Manuel García. A càrrec de Salvador Parron, Dolors Aldea i Oriol Rosés respectivament. 

•  12:30: Entrevista: l’ Àlex Robles entrevistarà a dos històrics cantants catalans, l’ Enriqueta Tarres 

(Soprano) i en Dalmau González (tenor).  

•  13:30: Dinar. 

•  15:15-16:15:  Assemblea de socis. 

•  16:30: Master Class de cant líric amb la soprano Capucine Chiaudani. 

•  18:00: Pausa cafè.  

•  18:30: Continuació de la Master Class de cant líric amb la soprano Capucine Chiaudani. 

•  19:30: Cloenda i lliurament de diplomes. 

•  20:00: Fi del Congrés. 

P 

R
O
G 

R 

A
M
A 

XV Congrés ACPC 



P
O
N
È
N
C 

I 

A 

10:00 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Humanitats, obtingué el Títol Superior de Cant al 
Conservatori del Liceu i realitzà estudis al Departament de Música Antiga de l’ESMUC. Fou 
guardonat per la Internationalen Sommerakademie der Universität Mozarteum el 2003 i l’any 
següent obtingué el Premi d’Honor de Cant al Centre Superior de Música del Liceu. 

S’ha format de la mà de figures com Kurt Widmer, Nancy Argenta, Gerd Türk, Mark Padmore, 
Jersy Artisz, Robert Expert i Miguel Zanetti. Aviat inicia una sòlida carrera com a docent i 
intèrpret, tot actuant amb formacions com Vespres d’Arnadí, Ensemble Meridien, Canto 
Coronato, Harmonia del Parnàs, Cor de Cambra del Palau, Orfeó Català, entre altres. 
Internacionalment ha col·laborat amb la Kammeroper im Rathaushof Konstanz a Alemanya, 
l’Aestas Musica de Croàcia al Teatre Nacional de Varadzin, La Camerata de Laussane, el Re: 
New de Copenhage, l’Scottish Opera Orchestra i l’Edinburgh Festival. 

El seu repertori abarca l’oratori i l’òpera barroques col·laborant regularment amb l’orquestra 
Barroca Catalana, l’Orquestra Barroca de Barcelona, Ars Nova i Cor Francesc Valls Catedral de 
Barcelona.; i el repertori contemporani, interpretant a Orff, Adams i Bernstein i estrenant obres 
de Santos, Graugaard, Doménech, Kats-Chernin, Castellarnau i Guinovart. 

Actualment desenvolupa la seva labor docent al Centre Superior de Música Liceu com a cap de 
Departament.  

Oriol Rosés – Contratenor i Professor de cant 
Ponència 

“Els diferents corrents tècnics històrics vocals a Europa: 
tècnica vocal Italiana, francesa, alemana i anglesa”  
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Ponència 

“Aproximació als tractats de tècnica del cant de P. 
P. Tosi, G. B. Lamperti i Manuel García” 

Salvador Parrón, Dolors Aldea i Oriol Rosés – Ponents 

Salvador Parrón, Dolors Aldea i Oriol Rosés ens faran una introducció a alguns dels  
tractats de tècnica vocal existents a Europa dels s. XVII a XIX, realitzats per grans 
docents històrics del cant, com són Pier Paolo Tosi (1654-1732), presentat per Salvador 
Parrón, Giovanni Battista Lamperti (1811-1892), a càrrec de Dolors Aldea i Manuel 
García (1805-1906), presentat per Oriol Rosés. 

Oriol Rosés Salvador Parrón Dolors Aldea 
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Neix a Tarragona. Estudia piano i cant al Conservatori del Liceu, i després al Mozarteum de 
Salzburg, on obté la qualificació Cum Laude. Després es posa en contacte amb Gérard Souzay, i 
comença amb ell una intensa etapa de treball sobre el repertori francès. També va ser professora 
ajudant d’aquest gran baríton als Cursos Internacionals d’Estiu a Niça. La seva activitat artística 
es molt dilatada i s’ha desenvolupat a Europa, Amèrica Llatina i Japó. Ha estat professora dels 
Conservatoris de Tarragona i Terrassa, i de l’Institut del Teatre de Barcelona. 

Actualment és professora al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Ha 
impartit masterclasses a França, Alemanya, Espanya, Xile, Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil 
i Japó. Entre els premis i distincions obtinguts en la seva carrera destaca la medalla Bernhard 
Paumgartner atorgada per la Fundació Mozarteum, “per la seva extraordinaria interpretació de 
l’obra vocal mozartiana”. 

Nascut a Barcelona, realitza els estudis de clarinet al Conservatori Municipal de Barcelona. 
Paral·lelament estudia cant i Història de l’Art. Cursa els estudis superiors de cant i un Postgrau 
d’òpera a la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Ha estat professor dels 
Conservatori d’Igualada i del Conservatori Municipal de Barcelona i de l’ESMUC. 
     
Ha participat en diverses produccions operístiques a Gran Bretanya i Alemanya, al Teatro Real i 
al Gran Teatre del Liceu i ha realitzat concerts i enregistraments en l’àmbit de l’oratori i el 
concert amb un bon nombre de grups i orquestres. (salvadorparron.com). 

Ha estat membre fundador de l’ACPC i actualment realitza els seus estudis de doctorat a la 
Universitat de Vic centrat en l’estudi de les traduccions del repertori de cançó de concert al 
català de Joaquim Pena. El seu darrer article “El fons de traduccions al català de la Biblioteca 
del Conservatori Municipal de Música de Barcelona: Joaquim Pena i Costa i Antoni Colomé i 
Bosomba” ha estat publicat en el darrer exemplar de la Revista Catalana de Musicologia (2020). 

Dolors Aldea – Soprano i Professora de Cant 

            Salvador Parrón – Tenor i Professor de Cant 
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ENTREVISTA – “Converses amb dos cantants catalans” 

Enriqueta Tarrés - Soprano   Dalmau González - Tenor 

Entrevista dirigida per l’ Àlex Robles, on tindrà l’oportunitat de conversar amb 
dos cantants catalans amb una àmplia i exitosa carrera internacional, com són 
l’Enriqueta Tarrés i en Dalmau González. Tindrem el plaer de conversar amb 
ells sobre la seva experiència dins el món del cant i com aquest ha anat 
evolucionant al llarg del temps. 
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Va començar els seus estudis musicals el 1946 al Conservatori Municipal de Barcelona 
amb Concepció Callao. Amplià estudis a Itàlia amb Adelaide Saraceni.  

Debutà al Gran Teatre del Liceu el 1957 amb Faust al costat de Manuel Ausensi. Ha 
cantat als principals teatres d'òpera d'Europa, Amèrica i el Japó.  

Del seu extens repertori cal destacar la interpretació de les obres cabdals 
de  Verdi  com  Otello,  Don Carlo  i el  Rèquiem; de  Richard Strauss  com  Der 
Rosenkavalier; de  Mozart,  Don Giovanni  en el paper de Donna Anna;  La 
Bohème, Madama Butterfly, etc.   

Va debutar al  Metropolitan Opera  de  Nova York  el 10 de desembre de 1973, 
interpretant el paper de Mimì de La bohème.  

Ha estrenat les òperes  Spleen  de  Xavier Benguerel,  Oedipus et Iocasta  de  Josep 
Soler  i El Caballero Indiscreto de Luis de Pablo, entre altres. Ha realitzat també una 
important carrera com a intèrpret de  lied  i  oratoris  i posseeix el títol de 
Kammersängerin de la Staatsoper de Berlín i el Premi al millor Intèrpret Català. 

Ha estat professora de cant al Conservatori de Vila-seca (Tarragona), el Conservatori 
Superior de Música del Liceu de Barcelona i col·labora habitualment a l'Escola d'Òpera 
de Sabadell. 

   

           Enriqueta Tarrés – Soprano i Professora de Cant  
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Nascut a Olot i reconegut com un dels tenors més importants del repertori Iirico- 
Ileuger i Rossinià, va començar els estudis de cant l’any 1970 al Conservatori Superior 
Municipal de Musica de Barcelona amb la professora Pura Gómez. L’ány 1972, es 
presentà al Concurs internacional de cant "Francesc Viñas" de Barcelona, on fou 
guardonat amb el premi al millor intèrpret de Música Espanyola, la qual cosa li donà 
l’oportunitat d’actuar al Gran Teatre del Liceu juntament amb els demés guardonats.  
L’any 1975 va rebre una beca per estudiar el curs d’estiu at Mozarteum de Salzburg, on 
va ser guanyador del 1er premi del concurs d’òpera.  

L’ány 1977 debutà al Gran Teatre del Liceu com un dels protagonistes de l’opera de 
Donizetti "Parisina d’Este" al costat de Montserrat Caballé. El 1979 va debutar al 
Metropolitan de Nova York a Don Pasquale  i en posteriors temporades Il Barbiere di 
Siviglia, Falstaff, L'elisir d'amore i Rigoletto (les dues darreres en substitució de Luciano 
Pavarotti). 

Ha actuat als teatres d’òpera més importants del món com: San Francisco, Los Angeles, 
Chicago, Staatsoper de Viena, Covent Garden, Liceu, Berlin, Hamburg , Bonn, Aix-En-
Provence, Bordeaux, Festival Rossini de Pesaro, Torino, Napoli, Catania, Trieste, 
Bologna, La Scala de Milan, Arena de Verona, Colon de Buenos Aires, etc... Dalmau 
González alterna les óperes amb recitals i concerts simfònics en sales com: Carnegie 
Hall de N.Y. , Royal Albert Hall de Londres, Salle Pleyel de Paris, Konzerthaus de 
Viena, Palau de la Música de Barcelona i ha estat dirigit pels més prestigiosos directors 
d’orquestra: Claudio Abbado, Carlo M.GiuIini, James Levine, Richard Bonynge, Jesús 
Lopez Cobos, Ros Marbà, etc. 

   

           Dalmau González – Tenor  
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Nascut a Barcelona l’any 1965. Apassionat per la música i la comunicació, la seva 
activitat se centra en l’àmbit de la promoció i divulgació musical als mitjans de 
comunicació, amb un interès especial per al cant i la música coral que ha practicat des 
de sempre. 

És Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i s’ha especialitzat en 
història i teoria de la música. 

Actualment coordina els continguts musicals al Departament de Programes Culturals de 
TV3 - és director del programa “Diumenge, concert” (TV3 / CCMA)- i com especialista 
en temes artístics, participa en els programes dedicats als museus d’art. 

Del 2004 al 2019 va ser Director de l’emissora Catalunya Música (Catalunya Ràdio / 
CCMA), on va estar treballant com a presentador, guionista i programador des de la 
seva fundació, l’any 1987. A més, ha col·laborat amb diferents mitjans (La Vanguardia, 
BTV) com a crític musical, especialista, presentador i guionista de programes de ràdio i 
televisió. 

Des del 2018 és professor de  Teoria i Història de la Música dels Estudis d’Humanitats 
a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).  

És Vicepresident de l’Orfeó Català i ha estat directament vinculat al cor com a cantaire, 
on col·labora amb la mateixa institució que té la seva seu al Palau de la Música 
Catalana. També és patró i membre de la Fundació Victoria de los Ángeles, entre altres 
institucions amb les quals col·labora. 

           Àlex Robles – Presentador i divulgador musical   
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 “Master Class de cant líric” 
																	Capucine Chiaudani, soprano 

Nascuda a Gènova, la soprano italiana Capucine Chiaudani va estudiar cant al 
Conservatori Benedetto Marcello de Venècia i al Conservatori G.B.Martini de 
Bolonya. Va continuar la seva formació vocal a l'Opernstudio de Zurich. Va 
participar en classes magistrals amb Elisabeth Schwarzkopf, Dalton Baldwin i el 
Mestre Leone Magiera. Professora de cant líric a la Universitat de Kalaidos a 
Zurich, Capucine va donar Masterclasses com a professora convidada a la 
Universitat HKB de les Arts a Berna, l'Estudi d'Òpera Suïssa a Biel, l'Òperastudio 
d’Holanda d’Amsterdam, l'Estudi d'Òpera Lírica a Weimar, l'Acadèmia d'Òpera 
de Berlín i a l'Estudi d'Òpera de la Mediterrània.  

Ha actuat en teatres d'òpera i festivals de renom mundial, principalment papers de 
Soprano i Mezzosoprano, com Medea, Tosca, Fedora, Desdemona (Otello), 
Leonora (Forza del destino), Mimi (Boheme), Fiordiligi i Despina (Cosi'fan tutte), 
Donna Elvira (Don Giovanni), Alice Ford (Falstaff), Nedda (Pagliacci), Flora 
(Traviata), Gertrude (Hänsel i Gretel), Berta (Barbiere di Siviglia), Laura (Luisa 
Miller) i Maria de Buenos Aires (Piazzolla). 

Avui dia la seva gran passió és transmetre la seva experiència escènica i 
coneixements a les generacions més joves de cantants i entrenadors vocals 
presencialment i on-line a tot el món. 
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Viviana Salisi – Pianista Acompanyant 

Ha treballat durant trenta anys com a pianista acompanyant de cantants 
lírics i com a correpetidora. S’inicia en el repertori vocal durant els seus 
estudis de piano a Manresa i Barcelona amb Ludovica Mosca i Albert 
Attenelle. Amplia formació  gràcies a una beca de la Fundació Humboldt 
a la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar i obté el títol de 
correpetidora.  

Com a assistent musical ha col·laborat amb els Festivals d'Òpera de Bad 
Hersfeld i Heidenheim a Alemanya, al cicle Òpera a Catalunya dels Amics 
de l’Òpera de Sabadell,  Gran Teatre del Liceu, Fundació La Caixa, 
Escolania de Montserrat, Orquestra de Cambra Catalana, Amics de 
l'Òpera de Castelló, Fundació Jacinto e Inocencio Guerrero, cor Lieder 
Càmera, Cor de Cambra de Granollers, VEUS Cor infantil Amics de la 
Unió, Cor Jove Nacional de Catalunya…  Des de 2001 és pianista 
repertorista de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i des 
de 2015 professora també del Màster de Lied Victòria dels Àngels. 
Col·labora habitualment amb Òpera de Cambra de Barcelona-Amics de 
l’Òpera de Sarrià en la seva temporada lírica. 
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NO	SOCIS 

ESTUDIANTS 

gratuït 

80	€ 
quota	anual	soci	60€	
amb	congrés	inclòs 

40	€ 
quota	anual	soci	30€	
amb	congrés	inclòs 

Es	prega	confirmació	d’assistència	al	congrés.	Data	límit	de	confirmació:	31	d’octubre	 
Per	tal	de	formalitzar	la	inscripció	cal	fer	ingrés	al	número	de	compte	següent: 

ES30	3025	0001	1314	3363	5659		 
Beneficiari: Associació Catalana de Professors de Cant     Concepte: XV Congrés 

acpcant@gmail.com																						www.acpcant.com																										Facebook																														Instagram 

EL	PREU	PER	ASSISTIR	D’OIENT	A	UNA	PONÈNCIA,	TALLER	o	MASTER	CLASS	ÉS	DE	20€ 
NOTA:	els	alumnes	par_cipants	a	la	master	class	tenen	l’entrada	gratuïta	durant	la	tarda	i	berenar 


