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REPRESENTACIONS

Sabadell Dimecres 1, a les 18:00 h
Teatre La Faràndula Divendres 3, a les 20:00 h
 Diumenge 5, a les 18:00 h

Manresa - Teatre Kursaal Dimecres 8, a les 20:00 h

Sant Cugat del Vallès Divendres 10, a les 20:30 h
Teatre - Auditori

Granollers - Teatre Auditori Diumenge 12, a les 18:00 h

Reus - Teatre Fortuny Dimarts 14, a les 20:30 h

Viladecans - Atrium Divendres 17, a les 20:00 h

Barcelona - Palau de la Música Dissabte 18, a les 18:30 h

Girona - Teatre Municipal Diumenge 19, a les 18:00 h

Informació: AAOS - Plaça Sant Roc, 22, 2n, 1a - 08201 SABADELL
T/ 93 725 67 34 - 93 726 46 17 / email: aaos@aaos.info - www.aaos.info

MAIG 2019

LA BOHÈME  Giacomo Puccini (1858-1924)

Mimì Maite Alberola

Rodolfo Enrique Ferrer

Musetta Maria Miró

Marcello Enric Martínez-Castignani

Schaunard Pablo López

Colline Gerard Farreras 

Benoît / Alcindoro Dalmau González

Parpignol Juan Ignacio Guzmán

Sargente Pau Camero

Doganiere  Xavier Casademont
  

Director musical total Daniel Gil de Tejada

Director d’escena i vestuari Carles Ortiz

Assistent d’escena Anna Ponces

Escenografia Jordi Galobart

Il·luminador Nani Valls

Vestuari AAOS

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell

Orquestra Simfònica del Vallès

Coral de l’Agrupació Pedagògica

Sant Nicolau 

Concertino  Marta Cardona

Mestres assistents musicals Andrea Álvarez

 Anna Crexells

Traducció sobretitulat Jordi Torrents

Adaptació sobretitulat Glòria Nogué

Regidor d’escenari Jordi Galobart

Realització escenografia Raül Vilasis

RB Creacions 1990, S.L. Berta Vidal

Maquillatge Nani Bellmunt

Perruqueria Toni Santos

Assistència vestuari M. Carmen Muñoz

 Eva Selma

Producció i organització:
Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell per a 
Òpera a Catalunya

Òpera en quatre actes (sobretitulada en català).
Text de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, basat en el fulletó (novel·la per entregues) 
Scènes de la vie de bohème d’Henri Murger.
Estrenada al Teatro Regio (Torí), l’1 de febrer de 1896.
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L’acció té lloc a París, mitjans segle XX

ACTE PRIMER
Unes golfes al barri de Montmartre

Els joves artistes Rodolfo, Marcello, Schaunard i 
Colline passen tant alegrement com poden llur 
vida bohèmia en una pobre mansarda, el llo-
guer de la qual s’obliden de pagar amb força fre-
qüència (Questo mar rosso). Ha arribat l’hivern. 
Rodolfo i Marcello pateixen un fred intens tot 
treballant i sacrifiquen una cadira per tal de po-
der encendre el foc. Però Rodolfo recorre també 
a un mitjà heroic: el drama que té escrit els es-
calfarà. Redueixen el manuscrit a cendres i Colli-
ne, que ve del Mont de Pietat sense cap resultat, 
també cerca un xic d’escalfor arran de l’escassa 
foguera. Abans no s’ha consumit la flama arriba 
Schaunard, el músic, amb un botí abundós que 
és producte d’una hàbil argúcia. Duu llenya, vi 
i menjar en quantitat, però decideixen guardar 
aquests tresors per a temps pitjors i de celebrar 
la nit de Nadal joiosament en el Barri Llatí.
En aquest moment apareix Benoit, l’amo de la 
casa, exhibint el compte del lloguer que li deuen 
des de fa temps (Si può?). Els bohemis discorren 
enginyosament la manera de burlar-se de l’in-
oportú visitant i, amb aquest propòsit, el convi-
den a beure procurant que es posi un xic alegre, i 
li fan explicar aventures amoroses, tot plegat per 
acabar fent-lo fora amb el pretext que ofèn la 
moral i els bons costums, però abans s’espavilen 
per sostreure-li el rebut del lloguer que ell té a 
les mans. Ja tenen expedit el camí per anar-se’n 
al Cafè Momus, local freqüentat pels bohemis 
les nits que disposen de diners. Rodolfo, però, 
resta sol perquè ha d’enllestir un article per a 

un diari (Io resto). Algú truca a la porta: és Mimì, 
una jove cosidora que viu en el mateix edifici. 
Ve a demanar llum ja que el vent li ha apagat 
l’espelma i, a més, amb l’esforç de pujar l’escala, 
ha perdut l’alè. Rodolfo li ofereix una mica de 
vi. La noia es refà i quan ja és a punt d’anar-se’n 
s’adona que no té la clau del seu pis. L’espelma 
es torna a apagar i busquen tots dos la clau a les 
fosques; les seves mans es troben i neix l’amor. 
Rodolfo i Mimì s’expliquen mútuament qui són i 
com viuen (Che gelida manina - Si, mi chiamano 

Mimì). Els bohemis criden Rodolfo des del carrer 
perquè baixi, però aquest els diu que no està sol 
i que de seguida els anirà a trobar acompanyat 
de Mimì. Abans d’anar-se’n, un i altre es decla-
ren el seu amor (O soave fanciulla).

ACTE SEGON
El Barri Llatí

Enmig de l’animació de la nit de Nadal, Rodolfo 
i Mimì s’asseuen a una taula del Cafè Momus, 
junt amb Colline, Schaunard i Marcello. Rodolfo 
presenta Mimì als seus amics i amb un àpat a la 
terrassa del cafè celebren la seva incorporació 
a l’il·lustre cercle de bohemis. De sobre arriba 
Musetta,  “bella ragazza di venti anni, molta ci-

vetteria, un pochino di ambizione e nessuna orto-

grafia...”, acompanyada d’Alcindoro, un vell ric 
i xaruc (Oh!... Essa!... Musetta!). En veure Marce-
llo, antic amant seu, se’n va a seure a una taula 
propera amb el seu acompanyant i es posa a dir 
tot d’indirectes i a fer mirades significatives al 
seu vell amor, encara no exhaurit (Quando m’en 

vo...). Una vegada més, Musetta havia abando-
nat el pobre artista per poder viure amb luxe, 
però en retrobar els seus amics a l’ambient 

ARGUMENT
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d’abans se li torna a desvetllar el vell amor. In-
solent, coqueta però graciosa, fa doble comèdia 
entre Alcindoro i Marcello i acaba trastornant el 
“seu” pintor i desfent-se del vell. “El seu peu li fa 
mal!” i Alcindoro ha de dur la sabata de Musetta 
a l’ataconador; ella aprofita l’ocasió per preci-
pitar-se als braços de Marcello. Pel carrer desfila 
una jocosa retreta militar i, aprofitant el renou 
que origina, el grup d’artistes es fa fonedís. Quan 
Alcindoro torna amb la sabata adobada no tro-
ba Musetta i, en canvi, es veu obligat a pagar el 
compte de tots.

ACTE TERCER
Una porta d’entrada a París.

És una matinada d’hivern molt crua. Tremo-
lant de fred i turmentada per la tos, Mimì està 
a l’aguait per tal de parlar amb Marcello, que 
viu en una fondeta prop de la barrera. Quan 
el veu, li explica la seva insuportable vida amb 
Rodolfo, que la tortura amb els seus capricis i 
la seva gelosia i aquesta nit l’ha abandonada (O 

buon Marcello, aiuto!). Marcello li diu que Rodol-
fo dorm en aquella mateixa fonda i li promet 
d’ajudar-la, però veient que Rodolfo se’ls apropa 
li prega que s’amagui per tal d’evitar un escàn-
dol. Marcello demana explicacions a Rodolfo i 
aquest li confessa que ja no pot viure més amb 
Mimì. Coneix la seva malaltia, que és mortal, 
però ell no disposa de mitjans per poder auxi-
liar-la. Marcello s’esforça en va perquè Rodolfo 
calli, pensant que Mimì pot sentir-lo. Mimì, efec-
tivament, ho ha escoltat tot, i arriba un moment 
en que la tos la delata. En descobrir-la, Rodolfo 
la pren en braços però Mimì, desesperada, s’aco-
miada (Donde lieta usci... Addio senza rancor...). 

Marcello sent el riure burleta de Musetta dins 
de la fonda; posseït de gelosia li demana expli-
cacions de la seva conducta, discuteixen i ella 
el deixa plantat, tot aclaparant-lo amb befes i 
insults. Mimì i Rodolfo, mentrestant, segueixen 
parlant d’amor, abraçats i embadalits, sense es-
ment de res del que els envolta.

ACTE QUART
Les mateixes golfes del primer acte

Altra vegada Rodolfo i Marcello estan treballant 
a la mansarda, sols. En realitat, però, pensen en 
les estimades absents; Mimì ha abandonat Ro-
dolfo, imitant l’exemple de Musetta (O Mimì, tu 

più non torni). Arriben Colline i Schaunard amb 
menjars suculents i al cap de poca estona reco-
bren tots plegats el bon humor. De sobte entra 
precipitadament Musetta; Mimì, moribunda, 
ha vingut a cercar refugi a casa de Rodolfo. Els 
amics fan tot el que poden per tal d’ajudar-la. 
Colline va a empenyorar el seu abric, del qual 
s’acomiada tendrament  (Vecchia zimarra). 
Deixen sola Mimì amb Rodolfo (Sono andati? 

Fingevo di dormire). No va ser ahir que es troba-
ren en aquell mateix lloc per primera vegada, 
quan buscaven junts la clau i sortiren a celebrar 
la nit de Nadal?. Aquestes evocacions els propor-
cionen uns moments de felicitat. Però quan els 
amics tornen es troben amb la trista escena de 
Mimì abatuda mentre Rodolfo, sense adonar-se 
que ella està expirant, s’entreté arreglant detalls 
de l’estança i és Schaunard qui descobreix que 
Mimì ha mort. Rodolfo se n’adona i plora des-
consoladament l’amor que ha perdut per sem-
pre.

ARGUMENT
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LA BOHÈME 

Enrique Ferrer
Tenor
Rodolfo

Nascuda a València el 1982, realitza els seus estudis 
de cant i viola en el Conservatori de València amb 
el tenor Miguel Bou. Primer premi en el Concur-
so Ciudad de Logroño, tercer premi en el Concurso 
Internacional Pedro Lavirgen, primer premi Mirna 
Lacambra de Sabadell, segon premi en el Manuel 
Ausensi, tercer premi, premi de sarsuela i premi del 
públic en l’Operalia de Plácido Domingo. Ha debu-
tat en el Teatro Real, Teatro Campoamor, Gran Te-
atre del Liceu, Palau de les Arts, Festival de Perala-
da, Teatro Carlo Felice de Gènova i el Festival Saito 
Kinen al Japó. Asensio o Daniel Gil de Tejada, entre 
d’altres. Participà a l’Escola d’Òpera de Sabadell in-
terpretant la Comtessa de Le nozze di Figaro i tot se-
guit cantà ja aquest personatge en el Gran Teatre del 
Liceu. Per a Òpera a Catalunya ha protagonitzat Ma-
ruxa, Così fan tutte, Les contes d’Hoffmann, Roméo et 
Juliette, La traviata, La bohème i Carmen (Micaëla). 

Maite Alberola
Soprano
Mimì

Nascut a Madrid, on comença els seus estudis 
musicals al Conservatorio Superior de Música. En 
breu és becat als EE.UU. a The Academy of Vocal 
Arts de Philadelphia. Ha cantat el repertori lírico-
spinto a l’Òpera de Roma, Teatro Rossini de Pesaro, 
Fenice de Venècia, Òpera de Montecarlo, Teatre 
Châtelet de París, Montpellier, Teatre Musical de 
Sant Petersburg, Kennedy Center de Washington 
i Teatro Argentino de la Plata, entre altres. Ha 
treballat amb directors escènics com Jean Louis 
Grinda, Robert Carsen, Calixto Bieito, Lluís Pasqual i 
Emilio Sagi, per citar-ne alguns. Ha col·laborat amb 
directors musicals com Tullio Gagliardo, Maurizio 
Benini, Marco Armiliato, Antonello Allemandi, 
Julian Kovatchev, Antoni Ros Marbà i Daniel Gil 
de Tejada. Per l’AAOS ha cantat Così fan tutte, Don 
Giovanni, Otello, Manon Lescaut, Carmen, Cavalleria 
rusticana i Pagliacci amb gran èxit. 



Cap al futur 
amb la música.
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INTÈRPRETS

Baríton italo-espanyol format en el Conservato-
ri Municipal de Barcelona i la Musikhochschule 
Heidelberg-Mannheim. Alumne de Gerard Souzay, 
Dalton Baldwin, Gerd Türk, Ulrich Eisenlohr, Paul 
Schilhawsky, Carlos Chausson i Wolfram Rieger. 
Des del seu debut en La bohème a l›Òpera de 
Budapest ha cantat en alguns dels millors teatres 
d›òpera internacionals: Teatro Real de Madrid, 
Gran Teatre del Liceu, Opéra du Rhin-Strasbourg, 
Òpera d›Israel-Tel Aviv o Teatro La Fenice. Les seves 
interpretacions de Don Magnifico (La Cenerentola), 
Malatesta (Don Pasquale), Bartolo (Il barbiere di 
Siviglia), Taddeo (L’italiana in Algeri), Dulcamara 
(L’elisir d’amore), Papageno (Die zauberflöte) o Dr. 
Kolenaty (Vec Makropoulos) han estat lloades per 
públic i crítica. Nominat als Premis Grammy i pre-
mi al “Millor artista de l’any 2012”.

Enric Martínez-Castignani
Baríton
Marcello

Nascuda a Barcelona, estudia en el Conservatori del 
Liceu de Barcelona i en el Royal Northern College of 
Music de Manchester (Regne Unit. Debuta a la Lyric 
Opera Studio de Weimar (Alemanya) en el rol Fiordi-
ligi (Così fan tutte). El seu repertori inclou també els 
rols de Primera Dama (Die Zauberflöte), Dido (Dido 
and Aeneas), Jaffet (Noye’s fludde), Suor Genovieffa 
(Suor Angelica), Donna Anna (Don Giovanni), Agathe 
(Der Freischütz), que ha interpretat en teatres i festi-
vals europeus. Ha actuat en el Gran Teatre del Liceu 
(L’Atlàntida, Cendrillon, I due Foscari i Il trovatore) i 
en el Teatro Real (Don Giovanni, Alceste, Norma, Das 
Rheingold i, especialment, el rol de Mariana de Das 
Liebesverbot i Penelope de Gloriana). Ha debutat 
a l’Òpera d’Oviedo, cantant el rol protagonista de 
Fuenteovejuna, en el Teatro de la Zarzuela amb El 
barberillo de Lavapiés i a l’Òpera d’Avignon com a la 
Comtessa de Le nozze di Figaro.

Maria Miró
Soprano
Musetta



Cultura i talent
www.fundacionbancosabadell.com
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Nascut  a Monistrol de Montserrat (Barcelona) l’any 
1990, va cursar els estudis superiors de cant al 
Conservatori Superior del Liceu amb el mestre Oriol 
Rosés. Va ser becat per participar en la producció Die 
Zauberflöte en el màster d’òpera del Conservatori del 
Liceu.  Ha rebut classes magistrals de Simon Estes, 
Joan Pons, Carlos Montane, Jeanette Favaro Reuter, 
Carlos Chausson i Eric Halfvarson, entre d’altres. Va 
ser seleccionat per interpretar Il Commendatore 
de Don Giovanni a l’Escola d’Òpera de Sabadell. Ha 
estat membre del Lyric Opera Studio de Weimar 
(Alemanya) per interpretar diversos personatges de 
Mozart. També va participar en l’Opernwerkstatt a 
Suïssa amb Verena Keller. Els seus recents i  futurs 
compromisos inclouen Die Zauberflöte al Festival 
de Peralada, Tosca al Teatro Campoamor d’Oviedo, 
Otello a Pamplona, Nabucco a Essen i Orlando 
Paladino a Gelsenkirchen.

Gerard Farreras
Baix
Colline

Nascut a Palma, contacta amb el món de l’òpera a 
través dels Cors del Teatre Principal de Palma de Ma-
llorca, iniciant-se al món del cant de la mà de la mez-
zosoprano Sylvia Corbacho. Es diploma en Magisteri 
per l’UIB, i es llicencia en Art Dramàtic per l’Institut 
del Teatre i en cant clàssic per l’ESMUC. Inicia la seva 
carrera cantant rols de baix i basso buffo, i evoluciona 
cap al registre de baríton als darrers anys. Ha cantat 
els rols de Wagner (Faust), Uberto (Serva Padrona), Quin-
ault (Adriana Lecouvreur), Bartolo (Nozze di Figaro), il Re 
(Aida), Don Alfonso (Così fan tutte), Sagrestano (Tosca), 
Zio Bonzo (Madama Butterfly), Dulcamara i Belcore (Eli-
sir d’Amore), Bartolo (Barbiere di Siviglia), Don Geronio 
(Turco in Italia) etc... Ha debutat a diverses tempora-
des líriques com el Festival de Peralada, Palau de les 
Arts de València, Ópera de Oviedo, Teatro Villamarta, 
Teatre Principal de Palma, Ópera de Cámara de Nava-
rra, Teatro de la Maestranza o Teatro de la Zarzuela.

Pablo López
Baríton
Schaunard
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Nascut a Olot. Estudià cant al Conservatori de 
Barcelona amb Pura Gómez, Francisco Puig i Gilbert 
Price. El 1972 rep el premi de Música Espanyola en 
el Concurs Francesc Viñas i el 1974 el primer premi 
del concurs d’òpera del Mozarteum de Salzburg. 
Va debutar en el Liceu de Barcelona (1973-74) en 
l’estrena absoluta de Vinatea de Matilde Salvador i 
a partir d’aquí va ser intèrpret habitual en el Teatre. 
La temporada 1979-80 debutà en el Metropolitan 
de Nova York amb Don Pasquale. Des d’aleshores ha 
cantat en els més importants teatres del món, com 
La Scala, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Torí, 
Nàpols, Trieste, Parma, Hamburg, Bonn, Munich, 
Viena, Florència, Londres, Pesaro o París, entre 
d’altres. Ha estat dirigit pels Mestres Sawallisch, 
Giulini, Claudio Abbado, Levine, Bonynge, Pollini, 
Bartoletti, Ros Marbà, entre d’altres. Ha interpretat 
títols com La donna del lago, Il barbiere di Siviglia, 
Tancredi, Il signor Bruschino, Armida, Il viaggio a 
Reims, L’elisir d’amore, Maria Stauarda, Lucrzcia 
Borgia, La sonnambula, Don Giovanni, Così fan tutte, 
Die Entführung aus dem Serail, Falstaff, Rigoletto o 
Les Danaïdes.

Amb la col·laboració especial de:
Dalmau González
Tenor
Benoît/Alcindoro

INTÈRPRETS

La bohème 
de G. Puccini.
Producció de l’AAOS, 
temporada 2013-2014.
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Carles Ortiz
Director d’escena 
i vestuari

Comentari 

A finals del segle XIX el públic estava cansat de 

les fantasies èpiques del romanticisme i deman-

dava més realitat a les històries per poder con-

nectar millor amb els personatges. Amb La bohè-

me, Puccini parla de la joventut del seu temps, 

dels seus somnis, les seves inquietuds i les seves 

frustracions. Vivències universals per a les jo-

ventuts de totes les generacions fins a l’actual. 

Aquesta obra, gran referent del gènere verista, 

ha esdevingut un cant sincer i sense artificis de 

les relacions humanes. 

Comentari

Amb La bohème, Puccini es va consagrar com 

l’hereu directe de la gran tradició lírica italia-

na creant un estil musical inconfusible. Amb 

les seves exquisides melodies i la seva perfecta 

orquestració reflecteix les il·lusions, els somnis 

i les esperances d’un grup de bohemis, ens fa 

emocionar amb l’amor de Mimì i Rodolfo i, fi-

nalment, ens esglaia amb una de les morts més 

impactants de tota la història de l’òpera.

Daniel Gil de Tejada
Director musical total

DIRECTORS
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IL·LUMINACIÓ

Anna Ponces
Assistent d’escena

Natural de Barcelona. És batxiller superior i ha 

realitzat estudis de cinema. Ha treballat amb 

el Teatre La Cubana i Comediants a diversos 

països europeus i americans i al Festival Grec 

de Barcelona des del 1984 al 1999. Per a l’AAOS 

ha realitzat el disseny de llums de totes les 

produccions des de l’any 1995 fins a la producció 

de L’elisir d’amore de Donizetti aquesta mateixa 

temporada amb un gran èxit per part del públic 

i de la crítica.

Nani Valls
Il·luminador

Nascut a Sabadell, estudia arquitectura a l’Escola 
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). Debuta com a 
escenògraf amb L’italiana in Algeri, de Rossini, 
l’any 2001. Posteriorment ha realitzat el disseny 
de les escenografies de Madama Butterfly (2002, 
2008 i 2016), El giravolt de maig, Nabucco, Tosca, 
Cançó d’amor i de guerra, Macbeth, Un ballo in 
maschera, La rosa del azafrán, La traviata, Marina, 
Il trovatore, Il pirata, Maruxa, Carmen, Rigoletto, 
Les contes d’Hoffmann, L’elisir d’amore, Aida, 
Roméo et Juliette, Tosca, Nabucco, Norma, La 
bohème, L’italiana in Algeri, Turandot, Le nozze 
di Figaro, La serva padrona, Il segreto di Susanna, 
Otello, Manon Lescaut i recentment Don Carlo. 

Jordi Galobart
Escenògraf

ESCENOGRAFIA

Llicenciada en Art Dramàtic, en l’especialitat d’Interpretació a l’Insti-

tut del Teatre, on també cursa el Doctorat en Arts Escèniques. Estudia 

cant amb Mati Pinkas i posada en escena d’òpera amb Clara Armand 

i La Fura dels Baus. Compagina la direcció escènica amb la interpreta-

ció i la docència. Ha fet d’actriu en més d’una vintena d’espectacles, 

entre ells alguns musicals, així com en companyies de prestigi inter-

nacional com el Piccolo Teatro di Milano. És professora d’interpreta-

ció per a cantants a l’Institut del Teatre i al Conservatori de Sabadell.



14

2018 _ 2019

Cor 
Amics de l’Òpera 

de Sabadell

COR AL DE L’AGRUPACIÓ 
PEDAGÒGIC A DE SANT NICOL AU

Directors: Laura Obradors 
i Francesc Membrives
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Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell
Cicle Òpera a Catalunya

TEMPORADA 2019 — 2020

Sabadell: Teatre La Faràndula, 23, 24*, 25, 26* i 27 d’oct. 

Sant Cugat del Vallès: Teatre-Auditori, 31 d’octubre. 

Granollers: Teatre Auditori, 3 de novembre. 

Tarragona: Teatre Tarragona, 8 de novembre. 

Manresa: Teatre Kursaal, 10 de novembre. 

Reus: Teatre Fortuny, 12 de novembre. 

OCTUBRE - NOVEMBRE 2019

La Cenerentola
Gioacchino Rossini

* (Funció Escola d’Òpera)
La Cenerentola de G.Rossini. 
Producció de l’AAOS, temporada 2006-2007.

FEBRER - MARÇ 2020

La traviata
Giuseppe Verdi

Sabadell: Teatre La Faràndula, 19, 21 i 23 de febrer.

Manresa: Teatre Kursaal, 26 de febrer. 

Viladecans: Atrium, 28 de febrer. 

Barcelona: Palau de la Música, 29 de febrer. 

Vic: Teatre L’Atlàntida, 1 de març. 

Sant Cugat del Vallès: Teatre-Auditori, 6 de març. 

Granollers: Teatre Auditori, 8 de març. 

Reus: Teatre Fortuny, 10 de març. 

Girona: Teatre Municipal, 13 de març. 

Lleida: Teatre de la Llotja, 20 de març.

Tarragona: Teatre Tarragona, 22 de març.   

La traviata de G.Verdi. 
Producció de l’AAOS, temporada 2012-2013.

Macbeth
Giuseppe Verdi

ABRIL - MAIG 2020

Sabadell: Teatre La Faràndula, 29 d’abril, 1 i 3 de maig.

Manresa: Teatre Kursaal, 6 de maig. 

Sant Cugat del Vallès: Teatre-Auditori, 8 de maig. 

Granollers: Teatre Auditori, 10 de maig. 

Reus: Teatre Fortuny, 12 de maig. 

Girona: Teatre Municipal, 15 de maig. 

Tarragona: Teatre Tarragona, 17 de maig.   
Macbeth de G.Verdi. 
Producció de l’AAOS, temporada 2006-2007.
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Mirna Lacambra

XXXIè CICLE D’ÒPERA A CATALUNYA
XXXVIIa TEMPORADA D’ÒPERA A SABADELL


