
VEUS DEL LICEU : NADALES DEL MÓN 
 

 
 
Si fem una enquesta entre el públic en general i els hi preguntem pels grans noms de la lírica, molt probablement 
obtindrem respostes com ara: Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti, Josep 
Carreras, etc . però no són els únics..... 
 
Ens oblidem de magnifiques veus, els noms dels que només coneixen els molt iniciats i que formen part de cors 
tan exigents com el del Gran Teatre del Liceu de Barcelona en el que no hi pot figurar qualsevol. 
 
Aquest cd, NADALES DEL MÓN, dóna  protagonisme  a unes  veus del Cor enriquides artísticament per el seu 
treball conjunt amb aquests grans noms,  amb els quals tantes vegades han compartit l’escenari de la Gran 
Opera. 
 

Angèlica Prats (soprano) Graham Lister (tenor) Diego Barreta (baríton) 
   

Anna Oliva (soprano) Teresa Ribera (soprano) Carmen Jiménez (soprano) 
 
Tots ells integrants del cor del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, s'han unit en aquest projecte que ens 
proposa un viatje pel món de les tradicionals cançons de Nadal, però fugint dels tòpics. 
 
Una acurada selecció d'aquestes 12 nadales, podem trobar des del conegudíssim “White Christmas” (Blanca 
Navidad) d'Irving Berlin adaptat al castellà per Gustavo Dasca, fins al tradicional canari “Arrorró” o el també 
tradicional mallorquí “Sa Ximbomba”. Aquest viatje musical al voltant del món té també parades a l'Alemanya 
del Segle XIX “Leise rieselt der schnee” i en nadales tradicionals de França “Cantique de Noel”, d’Italia 
“Gesú Bambino”, d’Anglaterra “What child is this?”,  gal·lesos “Deck the hall”, i l’adaptació al català de la 
alemana “Santa Nit”. 
 
Les VEUS DEL LICEU s'han unit per a un disc atemporal que pot disfrutar-se en qualsevol moment de l'any, però 
que apareix en unes dates assenyalades. Una bona ocasió per conèixer-les, escoltar-les, apreciar-les i aprofundir 
en el que hi ha més enllà dels noms que tot el món coneix. 
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