
Més de 3 tenors amb el MGMC 
16 d’agost, 20:30 h Castell de Bellver, Palma 

 
José Manuel Sánchez, Joan Gabriel Riera, Joan Laínez – tenors 

Francesc Blanco – piano 
Amb la col.laboració de Mallorca Gay Men’s Chorus,  
M. Victòria Cortès (piano) i Roger Berenguer (tenor) 

 
PROGRAMA 
 
 
Ideale P. Tosti  
Catari, catari, canzone napoletana S. Cardillo  
O Sole mio E. di Capua  
 
Fiel espada triunfadora de El huésped del sevillano J. Guerrero 
Bella enamorada de El último romántico R. Soutullo i J Vert  
Yo soy el casto José de La corte del faraón V. Lleó 
Vi en sueños tres mujeres de La corte del faraón V. Lleó 
 
Granada                         A. Lara  
¿Dónde estarán nuestros mozos? de La del Soto del parralR. Soutullo i Verd  
 
La fleur que tu m’avais jetée de Carmen G. Bizet  
La donna é mobile de Rigoletto G. Verdi  
Nessun Dorma de Turandot G. Puccini  
 
Maria de West Side Story L. Bernstein  
I feel Pretty de West Side Story L. Bernstein 
Someone in the Crowd de La La Land J. Hurwitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

José Manuel Sánchez 
El tenor líric va cantar Rodolfo a «Luisa Miller» a l'òpera Graz, que va debutar a Àustria, 
Rodolfo («La Bohéme») a Alemanya i Narraboth a "Salome" al Teatre Principal de Palma a 
la temporada 2015/2016 . 

A la temporada 2014/2015, canta Alfredo a «La Traviata», Narraboth a «Salome», 
Belmonte a «Die Entführung aus dem Serall» i Rodolfo a «La Bohéme» al Landstheater 
Coburg, Alemanya. 

El 2014 va debutar com a Ricardo a la «Maria di Rohan» de Donizetti a la Janacek Opera 
Brno (amb Lubica Vargicova), va cantar Il Duca a Madrid i la Creació a Bratislava. Al maig / 
juny de 2013, canta Il Duca de Mantova a l'Òpera d'estiu Alden Biesen, que debutà a 
Bèlgica immediatament després del seu debut a Alemanya. Aquest mateix paper, a més de 
la part de Cassio a 'Otello', a la temporada 13/14 al Teatre Principal de Mallorca. 

El jove artista ja va actuar en nombroses òperes, musicals i sarsuelas a les regions 
espanyola i francesa. Va debutar com a Alfredo a La Traviata al Festival Castell de Son 
Mas de Mallorca i va cantar el Requiem de Verdi amb l'Orquestra Simfónica de les Illes 
Balears sota la direcció musical de José María Moreno. Es podia veure a Die Zauberflöte 
(Tamino), L'anell d'Hierro (Ernesto), Cançó d'amor i guerra (Eloi), La Bruixa (Tomillo), Le 
Docteur Miracle (Pasquin), ... per citar alguns. 

Però, sobretot, el jove tenor és un cantant de concert molt apreciat. A la seva illa natal, 
Mallorca ja ha visitat nombrosos recitals. Treballa conjuntament amb diversos corals i 
orquestres, entre els quals cal destacar l'Orquestra Simfònica de les Balears o la Capella 
Mallorquina. El seu repertori de concerts inclou a.o. La 'Messa di Gloria' de Puccini, la 
'Messa de coronació' de Mozart o la 'Carmina Burana' de Carl Orff. A més, va actuar en 
concerts d'òpera al costat de famosos cantants com Joan Pons. 

La revista d'òpera espanyola OPERA ACTUAL va comentar les seves actuacions de la 
manera següent: [...] amb José Manuel, que va demostrar la seva gran brillantor amb les 
àries de l'òpera i les cançons italianes [...]. És emocionant assistir al començament d'una 
carrera prometedora. La seva veu era segura en tots els moviments, amb una línia 
excel·lent, sempre conservant el caràcter dramàtic de cada paper. Fins i tot la pronunciació 
perfecta en tots els idiomes mai es va descuidar. El compositor mallorquí Joan Valent ha 



compost algunes peces especialment per a José Manuel. Un CD amb aquests treballs sota 
la direcció de J. Vicenc ha estat produït actualment per l'alemanya Deutsche. 
 

Joan Gabriel Riera 
El jove tenor està cursant segon del Títol Superior de Música en especialitat de Cant a la 
Escuela Superior de Canto de Madrid. En possessió del Títol Professional de Música en 
especialitat de Cant del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Ha 
participat en diverses corals com l’Studium, el cor de la Seu i diverses agrupacions de Sant 
Josep Obrer. 
 
 

Joan Laínez 

Nascut a Llucmajor, estudià piano amb Maria Antonia Noguera, per després continuar els 
seus estudis amb Margalida Palou i Miquel Segura al Conservatori professional de Música 
de Palma i amb Maria del Carme Poch a Barcelona. 

La seva faceta musical destaca com a director coral de les formacions Mallorca Gay Men’s 
Chorus, Cor Ciutat de Mallorca i el Palma Góspel Singers, realitzant concerts a tota la Illa de 
Mallorca, Menorca, Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Roma, Munich, Londres i moltes 
altres ciutats. 

Com a cantant estudia actualment  amb Joana Llabrés i Maria Victòria Cortes al 
Conservatori Professional de Música de Palma i ja ha realitzat diversos concerts juntament 
amb la Jove Orquestra de les Illes Balears juntament amb la soprano Irene Mas, la Banda 
de Música de Santanyí i actualment el recital que juntament amb Maria Victoria Cortès al 
piano han presentat a Capdepera als Jardins de Sa Torre Cega. 



FRANCESC BLANCO – piano 

Nascut a Palma de Mallorca el 1970.Va començar els estudis de piano al Conservatori de 
Balears i el 1993 finalitzà el Grau Superior de piano amb les màximes qualificacions al 
Conservatori de València, després d’estudiar amb Emili Muriscot a Palma i amb Ramon Coll 
al Conservatori del Liceu de Barcelona. Posteriorment cursà estudis de perfeccionament 
amb Imre Rohmann durant dos anys al Mozarteum de Salzburg. Ha realitzat nombrosos 
concerts tant com a solista o en distintes agrupacions de cambra, posant esment els darrers 
anys al repertori per a piano a quatre mans i dos pianos actuant a les Illes Balears 
(Auditorium i Teatre Principal de Palma, solista a les temporades de l’Orquestra Simfònica 
de Balears en 1994, 1997 i 2000, i a gairebé tots els festivals de música clàssica de Balears: 
Festival d’Hivern, Concerts a l’Herba, Festival Internacional de Deià, Festival Internacional 
Antoni Lliteres, Festival Internacional d’Eivissa, Clásicos del Siglo XX de la Fundació March, 
Cel.la F. Chopin de Valldemossa, Serenates d’Estiu de Son Servera, Setmana de Música de 
Felanitx, Concerts de Primavera d’Inca), Catalunya (Auditori de Caja Madrid, Cripta Gaudí, 
Auditori d’Horta-Guinardó, Ajuntament i Mercat de Música de Vic) , Itàlia (Associació F. 
Chopin de Caserta i Gira per Umbria), Àustria (Mozarteum i Schloss Leopoldskron de 
Salzburg) i Alemanya (gira amb la Deutsch-Französische Kammerorquester), Festival de 
primavera de Sofia (Bulgaria), Festival Carniola i Festival Tartini d’Slovènia. Ha enregistrat 
per a Ràdio Nacional, Catalunya Música i TVE-Balears i com a integrant del duet 
Blanco-Cortès ha editat dos Compact-Disc. El primer per al segell ONA Digital, amb primers 
enregistraments mundials d’obres de Tintorer, Samper, Mas Porcel i Guinovart i el segon 
amb obres per a piano sol i la primera edició mundial de l’integral per a piano a quatre mans 
de F. Chopin per a segell Unió Músics. Ha enregistrat un CD amb primers enregistraments 
mundials de la música pianística de Pere Tintorer per a segell Unió Músics. La reedició de la 
discogràfica La ma de Guido el 2004 d’aquest CD va ser candidat al premi al millor intèrpret 
de música clàssica als “Premios de la música de la Academia de las Artes y las Ciencias de 
la música”. Ha actuat com a solista amb la Camerata “Sa Nostra”, Vlaamsee Academy, 
Orquestra Simfònica de Balears, Deutsch-Französische Kammerorquester i 
Kammerphillarmonie Baden-Württemberg, interpretant obres per a piano i orquestra de 
Bach, Mozart, Chopin, Saint-Saens, Poulenc i Bartok. 

Ha produït i participat a nombrosos concerts pedagògics: el 2001 “El carnaval dels animals” 
de C. Saint-Saëns. El 2004 el montatge de l’espectacle “Pere i el llop”de Prokofieff i des de 
2006 les produccions d’òpera en català “La Flauta Màgica” i “Les noces de Figaro” de 
Mozart així com “El barber de Sevilla” de Rossini, “Hansel i Gretel” de Humperdicnck i “El 



cas dels 3 porquets” de Mozart han aconseguit un gran èxit entre els escolars de Balears. 
Ha guanyat diversos premis com a solista de piano i en música de cambra arreu de Balears. 

Ha treballat amb cantants com Zoran Todorovich, Ana María Sánchez, Enric 
Martínez-Castignani, Assumpta Mateu, Lluís Sintes, Vicenç Esteve, Maia Planas, Montse 
Melero, Ulrich Wand, Frédérique Sizaret, Marisa Roca, Waltraud Mucher, Josep Miquel 
Ribot, Fanny Marí, Tomeu Bibiloni, Joana Llabrés, Antonio Aragón, etc. 

En el terreny docent, ha estat professor de piano, de música de cambra i actualment 
d’acompanyament de cant del Conservatori Professional de Música de Mallorca des de 
1996 i també profesor del Conservatori Superior de Música i Dansa de les illes Balears de 
2005-09. 

 

MALLORCA GAY MEN’S CHORUS 

Después de seis años sobre los escenarios se confirma: este grupo de amigos que en               
octubre de 2012 se juntaron para llevar a cabo un nuevo proyecto musical, parece que               
dieron en el clavo. Nacía entonces el Mallorca Gay Men’s Chorus, un coro compuesto              
íntegramente por voces masculinas y que buscaba (y sigue buscando) hacer algo diferente             
dentro de la música coral. 

Aunque la palabra “gay” figura en el nombre, no es una formación cerrada solo a               
homosexuales. Cualquier hombre puede formar parte de la misma, siempre que comparta            
pasión, ganas de disfrutar cantando y, como no, esté dispuesto a colaborar en todos las               
actividades, eventos y asociaciones dedicadas a ayudar y favorecer la integración y los             
derechos humanos: Día del Orgullo LGTB, Día Internacional de la Lucha Contra el SIDA,              
Fundació Santo Joan de Deu, SOS Mamas…. 

¿Y cómo intentamos ofrecer algo diferente? Buscamos la variedad, novedad y calidad            
coral, y lo mezclamos con iluminación, proyecciones de vídeos, coreografías y músicos en             
directo. Revisamos temas de cantantes actuales, piezas de rock y de musicales clásicos y              
actuales, bajo la dirección musical de Joan Laínez. La reconocida cantante Michele            
McCain se interesa por nuestro proyecto, ofreciendo su apoyo y colaboración, así como el              
conocido actor y cantante Carlos Gramaje, la vedette Terremoto de Alcorcón, Bilonda, Edu             
Morlans, Toni Vallés, Rafa Fiol, el grupo de teatro Embruixart, músicos de la Orchestra              
Simfònica de Les Illes Balears “Ciudad de Palma”, la reciente formación “Jove Orquestra             
Illes Balears”… 

De en nuestro primer concierto, el 27 de junio de 2013, en el Teatre Xesc Forteza de                 
Palma: “Una actuación estelar de cabaret subida de lúdico tono. Y una amplísima paleta              
de registros, siempre empapada de vitalismo y buen humor.” (Emili Gené, Última Hora) 

Un resumen de estos últimos años: más de 50 actuaciones, con la asistencia de más de                
14.000 espectadores a sus conciertos propios; varios carteles de “no hay entradas”            
(llenando hasta la bandera espacios como el Auditori de Manacor, el Claustro del Convento              
de Santo Domingo de Pollença, el Castell de Son Mas de Andraxt…); críticas inmejorables              
en los medios de comunicación; diversas colaboraciones con la Jove Orquestra Illes            
Balears y la Orquestra de Músics Solidaris; la colaboración con la mediática y reconocida              

https://www.facebook.com/mallorcagaymenschorus
https://www.facebook.com/mallorcagaymenschorus
http://www.joib.org/
http://www.joib.org/


artista La Terremoto de Alcorcón , con la que actuamos en el programan de TV “Alaska y                 
Coronas”; nuestra actuación en el Trui Teatre con motivo de la gala solidaria “Tots per Sa                
Serra” de IB3TV; el Gran Concierto Navideño que, junto a la Jove Orquestra Illes Balears y                
el Cor Ciutat de Mallorca, llevamos a espacios tan emblemáticos como pueden ser Es              
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma; nuestro viaje a Londres, invitados             
por The Pink Singers, para actuar en el reputado teatro Cadogan Hall y que terminó con                
1.000 personas puestas en pie, aplaudiendo y bailando; la organización del primer festival             
internacional de coros gais (el Mallorca Gay Chorus Festival – Andratx 2015), al que              
asistieron más de 200 coristas, procedentes de formaciones de Londres (con la visita de              
Pink Singers, la coral LGTBI más veterana en Europa, con más de 30 años de existencia),                
París y Barcelona. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/alaska-y-coronas/alaska-coronas-como-pudiste-hacerme-esto/2515743/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/alaska-y-coronas/alaska-coronas-como-pudiste-hacerme-esto/2515743/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/alaska-y-coronas/alaska-coronas-como-pudiste-hacerme-esto/2515743/
http://ib3tv.com/carta?id=511411ba-515b-4600-a50b-e24cac87705f
http://ib3tv.com/carta?id=511411ba-515b-4600-a50b-e24cac87705f
http://ib3tv.com/carta?id=511411ba-515b-4600-a50b-e24cac87705f

