
  
 
 
 

CONVOCATÒRIA 
PARTICIPACIÓ A L’ÒPERA COMUNITÀRIA ‘LA 
GATA PERDUDA’ AL GRAN TEATRE DEL LICEU 
 
El Gran Teatre del Liceu ha obert una iniciativa per acostar tot el teixit i entramat del Raval en una 
òpera que serà reflex de la multiculturalitat del barri. Sota el títol de La Gata Perduda, l’òpera es 
representarà els dies 5 i 7 d’octubre al mateix Gran Teatre del Liceu. El Taller de Músics hi 
col·laborarà a través de músics que encara no hagin acabat els seus estudis superiors. L’alumnat 
que hi participi hi posarà la música moderna i els sons propis del Raval. 
 
La present convocatòria va dirigida a tot l’alumnat del Taller de Músics que vulgui formar part 
d’aquest projecte. És per això que es realitzarà un càsting a la seu del Raval i, posteriorment, als 
mesos de juny i setembre, les persones seleccionades tindran lloc els assajos a una entitat del 
Raval encara per confirmar. Els músics participants, a part de tocar durant l’obra al Gran Teatre 
del Liceu, estaran també presents en escena durant els diferents actes.  
 
El projecte no és remunerat, però representa una experiència única per compartir escenari amb 
músics d’altres institucions relacionades amb el barri del Raval. A més, Televisió de Catalunya 
enregistrarà tot el procés i posteriorment n’editarà una sèrie d’episodis que s’emetran en prime 
time.  
 
La convocatòria estarà oberta del 22 d’abril al 12 de maig de 2022. Les sol·licituds rebudes seran 
avaluades i se’n farà una primera selecció als quals se’ls hi entregaran les partitures que Arnau 
Tordera ha escrit per a l’ocasió. Les partitures de l’òpera es compartiran uns dies abans del 
càsting.   
 

CALENDARI 

CÀSTINGS DE SELECCIÓ: 19 de maig de 2022 al Taller de Músics 24 (c/Cendra, 24, 08001 
Barcelona). 
CONCERT AL GRAN TEATRE DEL LICEU: 5 i 7 d’octubre de 2022. 
 
 

 

 



  
 
 
 

CÀSTING 

Instruments addicionals, en escena, durant l'ACTE II de l'òpera LA GATA PERDUDA: 
 
• Intervenció durant l'aparició de “l'estudiant de magisteri”, com a músics de carrer: 
o 1 Saxo alt 
o 1 Saxo tenor 
 
• Formació del COR HEAVY-PUNK 
o 2 guitarres elèctriques (mínim 2, poden doblar-se) 
o 1 baix elèctric 
o 1 bateria rock 
 
• Com a part del COR RUMBA 
o 5 guitarres rumba (mínim 5, poden ser més) 
 
 

CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ 

- Adjuntar la documentació requerida en el formulari de la web del Taller de Músics 
(currículum, DNI, NIE o passaport i una carta de motivació). 

- Adquirir el compromís d’assistència i participació en el programa d’activitats del projecte. 
 

JURAT 

Els músics seran avaluats per la direcció pedagògica del Taller de Músics ESEM i Escola de Música 
i un responsable del Teatre del Liceu. 

 

 

 

Barcelona, 22 d’abril de 2022 

 
 
 
 
 

https://esem.tallerdemusics.net/opera-la-gata-perduda/

