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ARGUMENT

L’acció té lloc a l’illa de Xipre, aleshores sota 
domini de la República de Venècia, 
a finals del segle XV. 

ACTE PRIMER

El port, davant el castell

És una nit de tempesta i el poble de Xipre està 

reunit en el port tot esperant l’arribada del gover-

nador, Otello, que ha anat a combatre els turcs 

(Una vela! Una vela). Otello arriba tot anunciant 

que els turcs i la seva armada han estat destruïts 

(Esultate! L’orgoglio musulmano sepolto è in mar!). 

El poble ho celebra.

Roderigo és un jove noble venecià que estima 

Desdemona, l’esposa d’Otello. Jago, l’alferes del 

governador, s’ofereix a ajudar-lo a seduir-la (Ro-

derigo, ebben che pensi?). Jago odia Otello perquè 

aquest no l’ha nomenat capità, sinó que ha prefe-

rit un altre oficial, Cassio, i vol venjar-se. Mentres-

tant, els xipriotes continuen amb les celebracions 

(Fuoco di gioia!). 

Els oficials del seguici d’Otello també celebren 

i beuen. Mentre Cassio alaba Desdemona, Jago 

proposa un brindis per aquesta i Otello (Roderi-

go, beviam!). Amb mala fe incita Cassio a beure 

més del compte (Inaffia l’ugola!), de manera que 

aquest acaba completament begut. Montano, 

l’antic governador, se sorprèn de trobar Cassio 

d’aquesta manera i Jago li diu malignament que 

així és cada dia. Roderigo se’n burla de Cassio i 

aquest l’ataca amb l’espasa i, a més, amenaça to-

thom. Cassio i Montano acaben lluitant i aquest 

és ferit. Arriba Otello i acaba amb el tumult (Ab-

basso le spade!). Cassio, begut com està, és inca-

paç d’explicar-se. Amb tot l’enrenou, Desdemona 

s’ha despertat i fa acte de presència. Otello, furiós 

perquè el descans de la seva esposa ha estat per-

torbat, degrada Cassio. Els dos esposos queden 

sols i recorden en un duo com va néixer el seu 

amor (Già nella notte densa).

ACTE SEGON

En el castell, prop del jardí

Jago suggereix Cassio de parlar amb Desdemona 

perquè aquesta li faci de mitjancera davant 

Otello, de manera que pugui influir perquè li 

sigui retornada la seva capitania (Non ti crucciar). 

Aprofitant que Desdemona passeja pel jardí, 

Cassio se li acosta. Jago queda sol i aprofita per 

esbombar les seves creences malèfiques (Credo 

in un Dio crudel). Arriba Otello i Jago inicia el 

seu malvat pla tot comentant, com si no hagués 

vist que el governador és present, que se sent 

pertorbat. Otello vol saber de què estava parlant. 

Després de moltes vaguetats ve a insinuar que 

Desdemona i Cassio són amants. Això desperta 

d’immediat la gelosia d’Otello que demana 

proves de la infidelitat (Ciò m’accora... Che parli?). 

Desdemona és festejada per un grup de nens i 

ciutadans de Xipre, que alaben la seva bellesa i 

la seva puresa (Dove guardi splendono raggi). Li 

presenten obsequis i li desitgen felicitat. 

Desdemona es dirigeix al seu espòs tot interce-

dint per Cassio, que ja ha parlat amb ella (D’un 

uom che geme sotto il tuo disdegno). Otello li diu 

que aquell no és el moment i que té mal de cap. 

Desdemona, com a remei, li vol lligar un moca-

dor al cap. Un mocador brodat amb maduixes, 

un antic regal del propi Otello, però aquest ho 

rebutja i llança el mocador al terra. Desdemona 
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s’excusa amb el seu marit i Emilia, la seva donze-

lla i esposa de Jago, recull el mocador. Jago dema-

na Emilia que li doni el mocador i, en negar-se, 

l’agafa a la força.

Otello queda sol i manifesta la seva creença que 

Desdemona li pot ser infidel (Ora e per sempre ad-

dio). Torna Jago i Otello li demana proves de nou. 

L’alferes li explica que una vegada va sentir Cassio 

parlar de Desdemona tot dormint, fent menció a 

amagar el seu amor (Era la notte, Cassio dormia). 

Afegeix que els somnis no proven res, però també 

que el dia abans havia vist Cassio amb un moca-

dor brodat de maduixes. Tots dos juren venjança 

(Sì, pel ciel marmoreo giuro!).

ACTE TERCER

El gran saló del castell

Jago explica a Otello el seu pla: farà venir Cassio i 

parlarà amb ell, mentre el governador escoltarà, 

d’amagat (Qui trarrò Cassio!). Jago marxa i arriba 

Desdemona (Dio ti giocondi, o sposo). Otello li diu 

que encara té mal de cap i li demana que li lligui 

un mocador. Quan la seva esposa va per fer-ho ell 

demana que sigui el mocador de les  maduixes. 

Ella diu que no el té i Otello respon que era un ta-

lismà i que si el perd li arribaran desgràcies. Des-

demona vol tornar a parlar de Cassio, però Otello 

només fa que demanar el mocador, cada cop més 

insistent. Ella acaba per jurar que és fidel i ell la 

fa fora (Esterrefatta fisso).

Otello es lamenta del seu trist destí (Dio! Mi potevi 

scagliar tutti i mali). Arriben Jago i Cassio i Otello 

s’amaga. Cassio diu que esperava trobar Desde-

mona, per saber com li havia anat amb Otello 

(Vieni; l’aula è deserta). Jago, despreocupada-

ment, li pregunta com li va amb “aquella dona”. 

Cassio pregunta amb quina i Jago, a cau d’orella 

de manera que Otello no el senti, diu “Bianca!”. 

Cassio riu i parla amb lleugeresa. Sembla estar 

parlant d’una admiradora secreta que li va deixar 

un mocador com a record. Jago el vol veure i 

Cassio ensenya el mocador de les maduixes, que 

ha estat dipositat secretament a la seva cambra 

pel propi Jago. Tot plegat, Otello sent a mitges la 

conversa però veu el mocador i la seva fúria no 

coneix límits (Questa è una ragna dove il tuo cor 

casca!).

Sonen les trompetes anunciant l’arribada d’un 

emissari de Venècia. Cassio marxa i Otello pren 

la decisió de matar Desdemona, mentre que Jago 

matarà el suposat amant. Entren tots els digna-

taris i també Desdemona (Il Doge ed il Senato 

salutano). Lodovico, l’emissari, pregunta per Cas-

sio. Jago li explica que ha perdut el favor, però 

que li serà restaurat gràcies a Desdemona i ella 

ho corrobora. Otello, furiós, la insulta i la vol col-

pejar. Cassio és convocat i Otello llegeix la carta 

del Dogo, on el fan tornar a Venècia i nomenen 

Cassio com a nou governador de Xipre (Messeri! Il 

Doge mi richiama a Venezia!). Encara més furiós, 

acaba llançant la seva esposa per terra. Aqueta 

es lamenta (A terra!... sì... nel livido fango). En el 

conjunt que segueix cadascú manifesta diferents 

sentiments, però Jago li diu a Otello que aquella 

mateixa nit ha de ser la de la venjança i a Ro-

derigo li diu que l’única manera d’impedir que 

Desdemona marxi és matar Cassio (Quell’innocen-

te un fremito d’odio non ha). Otello acaba maleint 

la seva esposa i es desploma. 

ARGUMENT
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Ja fa massa anys que, per desgràcia, ens estem 
acostumant a llegir en els diaris o veure a les te-
levisions notícies sobre l’anomenada ‘violència de 
gènere’. O millor, diem-ho sense l’eufemisme (com 
els odio!), violència contra les dones per part dels 
homes, sovint amb resultat de mort. Sembla men-
tida que, ja ben entrat el segle XXI, encara hi hagi 
homes que tinguin un concepte patrimonial de les 
seves parelles i es creguin amb el dret de maltrac-
tar-les o matar-les si així ho consideren. Homes que 
no poden suportar que els puguin abandonar i l’or-
gull de mascle dels quals queda absolutament ferit 
per aquest fet. I això serà així mentre no quedi ben 
clar per a tothom que els homes i les dones som 
iguals, tenim els mateixos drets i les mateixes obli-
gacions. L’un no es pot imposar sobre l’altre. Parlo 
de la nostra societat. N’hi ha d’altres on és pitjor i 
encara queda moltíssima feina per fer per arribar a 
imposar aquesta idea.

I us preguntareu què hi té a veure tot aquest parà-
graf quan aquí del que parlem és d’òpera. Doncs 
molt. L’òpera és teatre i molt sovint el teatre acaba 

LA FORÇA BRUTA DEL MASCLE

JORDI TORRENTS
Director, guionista i presentador del programa 
‘Parlem d’Òpera’ a Ràdio Sabadell 94.6
Membre de la Junta de l’A.A.O.S.

ACTE QUART

La cambra de Desdemona

Desdemona, assistida per Emilia, es prepara per 

anar a dormir. Li venen records d’una criada de 

la seva mare, de nom Barbara, que va estimar un 

home i va enfollir quan aquest la va deixar (Mia 

madre aveva una povera ancella... Piangea cantan-

do nell’erma landa). Emilia es retira i Desdemona 

resa l’Ave Maria (Ave Maria, piena di grazia). Es fica 

al llit i s’adorm. 

Arriba Otello sigil·losament. Besa la seva esposa, 

que es desperta (Chi è la? Otello?). El marit pre-

gunta si ha resat, ja que vol respectar la seva àni-

ma (Diceste questa sera le vostre preci?). Desdemo-

na demana pietat a Déu per tots dos i Otello li diu 

que l’ha de matar perquè estima Cassio. Ella ho 

nega i demanar convocar el suposat amant, però 

ell diu que no és possible, que és mort. Aleshores, 

Desdemona demana pietat al marit, però ell res-

pon que és massa tard i l’estrangula.

Arriba Emilia dient que Cassio ha matat Roderigo 

(Aprite! Aprite!) i Desdemona, encara viva, diu que 

ha estat víctima d’una acusació injusta i tot seguit 

mor. Emilia crida titllant Otello d’assassí, però ell 

diu que Jago li va donar proves de la infidelitat de 

la difunta. Arriben Jago, Cassio i Lodovico. Entre 

tots deixen en evidència el pèrfid alferes i final-

ment arriba Montano dient que Roderigo, abans 

de morir, va revelar el pla de Jago. Aquest, espasa 

en mà, s’escapa. Otello, veient la realitat, lamenta 

el que ha fet i es mata clavant-se una daga. Ago-

nitzant, besa la seva esposa morta i cau mort al 

seu costat (Niun mi tema).
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LA FORÇA BRUTA DEL MASCLE

mostrant-nos la vida real, sigui de manera directa 
o transformada. I d’homes que han matat les seves 
dones ja sigui per gelosia, per orgull de mascle o 
pel seu interès, n’hi ha hagut molts al llarg de la 
història. I això ha quedat ben retratat dins del reper-
tori operístic. Aquí estem parlant a propòsit d’Otello, 
però al mateix temps penso també en Francesca da 

Rimini, Parisina d’Este, Pia de’ Tolomei, Anna Bolena, 

Beatrice di Tenda i tantes altres que sucumbeixen a 
mans de marits poc escrupolosos o cecs de gelosia.

Otello és això: un home poderós mata la seva esposa 
innocent i fidel per unes irrefrenables sospites que li 
han estat ficades en el seu cervell òbviament feble, 
malgrat el seu poder, per un tercer malintencionat. 
Ara bé, per molt que ens repugni el fet, quin monu-
ment artístic és Otello, ja sigui el de Shakespeare o 
el de Verdi! En el meu parer, la de Shakespeare és 
una de les obres teatrals més perfectes i fascinants 
que existeixen.

La Tragèdia d’Otello, el moro de Venècia és una obra 
escrita cap el 1603. La primera representació de 
la qual se’n té notícia va ser el 1r de novembre de 
1604 al palau londinenc de Whitehall. La inspiració 
per a l’obra, Shakespeare la va treure d’una història 
breu titulada Un capitano moro, del novel·lista italià 
del segle XVI Giovanni Battista Giraldi, dit “Cinzio”. 
Aquest conte es diu que pot estar basat en un es-
deveniment real que havia tingut lloc a Venècia el 
1508. La conclusió del conte és que les dones eu-
ropees fan malament de casar-se amb homes tem-
peramentals d’orígens forans. Sigui com sigui, Sha-
kespeare va seguir força fidelment el conte, encara 
que en alguns altres aspectes en va divergir, però va 
crear, sense cap mena de dubtes, una de les obres 
mestres del teatre universal, on es barregen el racis-
me, l’amor, la traïció i la gelosia. 

Després d’estrenar Aida el 1871, Verdi va decidir 
que havia arribat el moment de posar punt i final 
a la seva carrera com a compositor d’òpera. Tenia 
58 anys, era un home ric, famós a tot Europa, popu-
lar, respectat i reverenciat com a rei dels escenaris. 
Giulio Ricordi, el seu editor, pensava que Verdi es-
tava malbaratant el seu talent en haver-se retirat. 
No només ho pensava des del punt de vista artístic, 
sinó també patia pels seus interessos comercials, 
així que va muntar una mena de conspiració, ajudat 
pel director d’orquestra Franco Faccio, per fer sortir 
a Verdi del seu retir. I heus aquí que el van atraure 
emprant la figura de Shakespeare, les obres del qual 
Verdi sempre havia admirat i havia desitjat portar a 
escena. Només ho havia aconseguit en una ocasió, 
amb Macbeth, però el seu anhelat projecte de Rei 

Lear no havia arribat mai a prendre forma. Ricordi i 
Faccio van implicar en la conspiració el compositor 
i llibretista Arrigo Boito. Verdi, al principi, era es-
cèptic, però després de treballar amb Boito en una 
revisió del Simon Boccanegra, estrenada el 1881, va 
quedar convençut i varen començar a treballar en la 
producció d’una nova òpera sobre Otello. 

Poc a poc es va anar estenent per Europa el rumor 
que Verdi estava treballant en un nou projecte i to-
thom, directors, cantants, gerents de teatres… es 
varen mobilitzar per tenir l’oportunitat de partici-
par en l’estrena. Però el teatre ja havia estat triat, la 
Scala, i també el director, Franco Faccio. També ho 
havien estat els cantants, de primera línia: el tenor 
dramàtic Francesco Tamagno,  com Otello, i el gran 
baríton francès Victor Maurel, com el pèrfid Jago. 
Per a protagonista femenina, Desdemona, va ser se-
leccionada la soprano Romilda Pantaleoni.

Els preparatius per a l’estrena es van portar en el 
més absolut dels secrets i Verdi es reservava el dret 
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de cancel·lar-la fins al darrer minut. La première 
finalment va tenir lloc el 5 de febrer de 1887. Ha-
vien passat més de 15 anys des de la darrera estre-
na de Verdi, el qual tenia ja 73 anys. L’èxit va ser 
espectacular i al final el teló es va haver d’aixecar 
20 vegades per saludar. Verdi demostrava un cop 
més quin gran mestre era. Tot i ser un ancià, amb 
Otello va fer un veritable pas endavant ja que va 
poder abandonar definitivament l’estructura de 
números tancats i diferenciats, dotant l’obra d’un 
sentit d’unitat i continuïtat. I vocalment es tracta 
d’una de les òperes més exigents de Verdi i ho és 
per a tots tres protagonistes.

Ja veieu, estimat públic, com amb Otello ho tenim 
tot: música i cant excelsos i teatre del millor que hi 
pugui haver. Amb aquesta producció, els Amics de 
l’Òpera de Sabadell fan un nou pas agosarat en la 
línia d’excel·lència que els caracteritza. Segur que 
en gaudireu d’allò més. Enhorabona!

Nascut a Madrid, comença els seus estudis mu-
sicals al Conservatorio Superior de Música de la 
mateixa ciutat. En breu és becat als EE.UU. on 
s’especialitza en repertori líric a The Academy of 
Vocal Arts de Philadelphia. Ha estat premiat en 
diferents concursos de cant nacionals i internacio-
nals. És un cantant assidu en els principals teatres 
i auditoris espanyols amb un repertori  tant de 
sarsuela com d’òpera. Ha protagonitzat la recu-
peració de la sarsuela Los amores de la Inés de 
Manuel de Falla en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid transmesa per TVE.
En l’àmbit internacional ha cantat el repertori lí-
rico-spinto (Andrea Chènier, Cavalleria rusticana, 
Tosca, La forza del destino, Carmen ) a l’Òpera de 
Roma, Teatro Rossini de Pesaro, Fenice de Venè-
cia, Òpera de Montecarlo, Teatre Châtelet de París, 
Montpellier, Teatre Musical de Sant Petersburg, 
Kennedy Center de Washington i Teatro Argen-
tino de la Plata, entre altres. Ha treballat amb 
directors escènics com Jean Louis Grinda, Robert 
Carsen, Calixto Bieito, Louis Désiré, Lluís Pasqual 
i Emilio Sagi, per citar alguns dels més rellevants. 
Ha col·laborat amb directors musicals com Tullio 
Gagliardo, Fabrizio Maria Carminati, Maurizio Be-
nini, Marco Armiliato, Antonello Allemandi, Julian 
Kovatchev i Antoni Ros Marbà. Ha participat en 
festivals d’òpera tan prestigiosos com l’Arena de 
Verona, el Festival Giacomo Puccini de Torre del 
Lago, el Festival Internacional d’Òpera d’Aspen-
dos o el Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada. Recentment ha fet una sèrie de con-
certs a l’òpera de Sant Petersburg i  Carmen, pro-
ducció del Covent Garden de Londres, a l’Òpera de 
Guangzhou a la Xina.

Enrique Ferrer 
Tenor
Otello

INTÈRPRETS
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Llicenciada en Ciències Químiques, neix a Jerez de 
la Frontera i es diploma en cant per la Guildhall 
School of Music and Drama (Londres). Es trasllada 
a Barcelona i estudia amb E. Tarrés i M. Ruiz en 
el Conservatori Superior de Música del Liceu. Es 
perfecciona amb C. Sanner, J. Juon i A. L. Chova. 
Guanya diversos concursos de cant: Mirabent i 
Magrans, Germans Pla, Ciutat de Zamora i Con-
curs Jaume Aragall. El 2006 debuta amb Norma 
per l’AAOS i des d’aleshores ha interpretat Lady 
Macbeth (Macbeth), Amelia (Un ballo in masche-
ra), Leonora (Il trovatore), Donna Anna (Don Gio-
vanni) i Suor Angelica (Suor Angelica). 
Ell 2009 Interpreta Lady Macbeth (Macbeth) al 
Teatro Sao Pedro de Sao Paulo (Brasil) i en el Teatre 
Nacional de Rijeka (Croàcia).El 2011 debuta en 
el Festival de Peralada amb Abigaille (Nabucco), 
sota la batuta de Nello Santi. Actua a Espanya, 
Croàcia, França, Àustria, Alemanya i Amèrica del 
Sud. Debuta Mimì i Tosca el 2012 i interpreta 
Turandot a l’Òpera d’Oviedo. El 2013 treballa en 
el Teatro alla Scala (Milà) i canta el Rèquiem a la 
memòria de Salvador Espriu de Xavier Benguerel, 
en el Teatre Nacional de Catalunya. Ens delectà 
cantant Wagner en els Concerts Wagner que 
vàrem programar  a Sabadell i en el Palau de la 
Música Catalana. Va debutar al Gran Teatre del 
Liceu amb Die Walküre i recentment ha debutat 
Aida al Teatro Villamarta de Jerez amb notable 
èxit. La temporada passada interpretà Turandot  
per l’AAOS i va estar impressionant en totes les 
dotze funcions d’aquest títol. Les seves properes 
actuacions seran al Teatro Jovellanos de Gijón, on  
encarnarà el personatge de Abigaille (Nabucco).

Maribel Ortega
Soprano
Desdemona

Toni Marsol
Baríton
Iago

Inicia la seva carrera al Conservatori de Cervera 
per acabar-la a Barcelona, amb Carmen Busta-
mante, obtenint el Premi d’Honor de Cant en el 
Conservatori Superior de Música del Liceu.
De gran versatilitat, el seu repertori avarca des 
de l’Edat Mitjana i el Renaixement fins als nostres 
dies, passant per tots els gèneres (Lied, Opera, Ora-
tori...) i diferents autors fins arribar a  compositors 
actuals. Entre les seves interpretacions han desta-
cat el Papageno de La Flauta Màgica, Figaro de Le 
Nozze di Figaro, Don Giovanni de Don Giovanni, 
Gianni Schicchi de Gianni Scchicchi, Marcello de 
La Bohème i Scarpia de Tosca, Escamillo de Car-
men de Bizet, Germont de La Traviata, Malatesta 
del Don Pasquale i Dulcamara de L’elisir d’amore 
entre d’altres. Ha treballat amb orquestres com 
la Simfònica del Vallès, la Filharmonia de cambra 
de Barcelona, Barcelona 216, l’Orquestra Barroca 
Catalana, L’Orquestra Nacional d’Andorra, la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya, l’Orquestra de 
Cadaqués, l’Orquestra Simfònica d’Andalusia, 
l’Orquestra del Teatre Lliure, l’Orquesta Oviedo 
Filarmonía, Orquesta Sinfónica y Coro de Radio-
televisión Española, Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta 
Sinfónica i Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
etc., i també ha col·laborat en diverses ocasions 
amb la Capella Reial de Catalunya que dirigeix Jor-
di Savall. La seva activitat concertística l’ha portat 
a actuar per tot l’Estat espanyol i per la majoria de 
països europeus. Habitual col.laborador d’Òpera 
a Catalunya, la temporada passada va interpretar 
Mustafà de L’italiana in Algeri i recentment Figaro 
de Le nozze di Figaro, actuacions que han arrencat 
grans ovacions del públic.

INTÈRPRETS
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Juan Carlos Esteve 
Baix
Antonio

Nascut a Barcelona el 1979, comença els seus estu-
dis de cant amb Concepción Espinosa i actualment 
amb Francesca Roig. És membre del Cor d’Amics 
de l’Òpera de Sabadell des del 2008. Guanyador 
del Concurs Mirna Lacambra 2009, representant el 
personatge d’il Commendatore de Don Giovanni a 
l’Escola d’Òpera. Primer Premi de la 8ª Primavera 
Lírica de Premià de Mar. Representa Don Diego de 
la sarsuela El huésped del sevillano i el personatge 
de White de la sarsuela Black, el payaso la tempo-
rada 2010-11. Realitza diferents recitals i concerts 
com a solista a diversos teatres de Barcelona. Per 
a Òpera a Catalunya ha intervingut en Il barbiere 
di Siviglia, Roméo et Juliette, Tosca, La traviata, La 
bohème i Turandot.

Carlos Cremades
Tenor
Cassio

Samuel Peláez
Tenor
Roderigo

Nascut a Barcelona, cursa els seus estudis supe-
riors d’instrument al Conservatori Superior de Mú-
sica del Liceu. En els seus inicis interpretà els rols 
d’Alfredo de La traviata,  Il Duca di Mantova de 
Rigoletto, Fenton de Falstaff, i Faust. En sarsuela 
interpretà Los Gavilanes, El Ama i El duo de la Afri-
cana. Col·labora en gires amb el Teatro Lirico d’Eu-
ropa. Actua a Itàlia (Bologna, Festival Rome, Milà), 
France (Saint-Germain-en-Laye i París), Bulgària, 
Palau de la Música Catalana, Gran Teatre del Liceu 
i Teatro de la Zarzuela de Madrid. Recentment la 
seva veu ha evolucionat fent un gir de repertori, in-
terpretant  rols com  Ismaele de  Nabucco,  Rodolfo 
de La bohème,  Don José de Carmen i Don Carlo. 

Carla Mattioli
Mezzosoprano
Emilia

Nascuda a Belo Horizonte, Brasil. Llicenciada en 
cant a la Universitat Federal de Minas Gerais. Ha 
estudiat cant  amb Neyde Thomas a Curitiba i amb 
Maria Dolors Aldea a Barcelona. Ha interpretat 
Venus d’Il ballo delle ingrate de Monteverdi, Dora-
bella de Così fan tutte de Mozart, Suor Zelatrice de 
Suor Angelica de Puccini, Ecureil de L’enfant et les 
sortilèges de Ravel i Ernestina de L’occasione fa il 
ladro de Rossini. Va ser solista en l’Oratori de Nadal 
op. 12, de Camille Saint-Säens, i en la Simfonia nº 2 
de Mahler. El 2009 va guanyar el Primer Premi en 
el Concurs de Cant Salvalírico II, a Salvador/BA. La 
temporada passada va interpretar el rol de Zulma 
a L’italiana in Algeri per Òpera a Catalunya.

Nascut a La Victoria (Veneçuela) el 1981. Comença 
la seva formació vocal a Veneçuela amb William Al-
varado. Posteriorment estudia cant a Madrid amb 
David Mason i després a Barcelona amb Jordi Ca-
sanova i Carmen Bustamante. Aquest últims anys 
ha participat com a solista en muntatges operístics 
amb el Cor de l’Òpera de Cambra de Sant Cugat i 
la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers. 
Ha actuat com a solista en les òperes Trouble In 
Tahití (Bernstein) i The Fairy Queen (Purcell), entre 
d’altres. Ha rebut el Premi dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell en el XI Curs Internacional de Cant Ca-
merata Sant Cugat. Ha cursat l’Escola d’Òpera de 
Sabadell, interpretant el paper d’Arturo a Lucia di 
Lammermoor (Donizetti).
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Inicia els estudis musicals a la seva ciutat natal, 
Terrassa, en el Conservatori Professional, on cursa 
els estudis de cant, obtenint el Premi d’Honor de 
Grau Professional. El 1996 participa en el primer 
curs de l’Escola d’Òpera de Sabadell. Ha realitzat 
estudis de tècnica vocal i interpretació amb Ana 
Luisa Chova, Marimí del Pozo, Oliva Stab, Goffredo 
Ricci i Gabriela Tucci. Dins del camp de l’òpera ha 
actuat com a solista a diferents concerts i produc-
cions de l’AAOS, intervenint en Alceste, Le nozze di 
Figaro, Die Fledermaus, La traviata, Nabucco, etc. La 
seva vinculació a l’òpera, el porta a interessar-se per 
la direcció d’escena debutant per a Òpera a Catalu-
nya amb Madama Butterfly (2002) i posteriorment 
amb Nabucco, Norma, Macbeth, Cançó d’amor i de 
guerra, Un ballo in maschera, La rosa del azafrán, 
La traviata, Madama Butterfly (2008), ll pirata, 
Maruxa, Carmen, Rigoletto, Les contes d’Hoffmann, 
L’elisir d’amore, Aida, Tosca, Nabucco, L’italiana in 
Algeri i Turandot.

Antoni Fajardo 
Baix
Montano

Jordi Galobart
Escenògraf

Nascut a Sabadell, estudia arquitectura a l’Esco-
la d’Arquitectura del Vallès. Per al Cicle Òpera a 
Catalunya ha dissenyat les escenografies de L’ita-
liana in Algeri, Madama Butterfly, El giravolt de 
maig, Cançó mor 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, Ro-
méo et Juliette, Tosca, Nabucco, Norma, La Bohème, 
L’italiana in Algeri i Turandot.

Nascut a Sabadell el 1979, va estudiar cant 
en el Conservatori Professional de Barcelona, 
perfecciona amb Maty Pinkas i Carlos Chausson. 
El 2005 va ser guardonat en el Concurs de Cant 
Manuel Ausensi. El seu repertori s’estén des de 
la lírica, Il barbiere di Siviglia, La flauta màgica, 
Rigoletto, Tosca... fins a les grans obres sacres de 
Mozart, Bach, Beethoven i Schubert. Ha cantat 
com a solista al Palau de la Música Catalana, Gran 
Teatre del Liceu, la Sala BOZART de Brussel·les o el 
Concertgebow d’Amsterdam, entre molts d’altres. 
Ha treballat sota la batuta de Franz Bruggen, 
Marc Minkowski, Wim Maeseele, Björn Schmelzer 
o Skip Sempé.

  

Carles Ortiz
Director d’escena 

Nani Valls
Il·luminador

Natural de Barcelona. Ha treballat amb el Teatre La 
Cubana i Comediants a diversos països europeus i 
americans i al Festival Grec des del 1984 al 1999. Per 
al Cicle Òpera a Catalunya ha realitzat el disseny de 
llums de totes les produccions des d’Il barbiere di Si-
viglia de Rossini de l’any 1995 fins a la producció de 
Turandot aquesta temporada passada, gran èxit en 
el que la crítica destacà la il·luminació.

INTÈRPRETS
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Daniel Gil de Tejada 
Director d’orquestra 
i del Cor

Nascut a València. Llicenciat pel Consevatori 
Superior Joaquin Rodrigo en piano i direcció de 
cors, amb el catedràtic Adolfo Bueso i Ricardo 
Cifre. Becat a Londres per l’Institut de Música Va-
lenciana, estudia direcció d’orquestra en el Royal 
College of Music, llicenciant-se en Postgraduate 
in Orchestral Conducting i Postgraduate in Ad-
vanced Orchestra Conducting, amb els professors 
Neil Thomson i John Carewe i rebent els premis 
de direcció d’orquestra August Mann Price i dues 
vegades el Norman del Mar Conducting Price. Ha 
treballat com a director assistent de diverses or-
questres i en el cor del Gran Teatre del Liceu. Ha 
rebut el Segon Premi en el III Concurs  Internacio-
nal per a Directors d’Ópera Luigi Mancinelli, a Or-
vieto. Tercer Premi en el Concorso Internationale 
Antonio Pedrotti de Trento i Primer Premi del 
Concorso per a giovani direttore d’opera Franco 
Capuana d’Spoleto, tots ells a Itàlia on debutà 
amb gran èxit de crítica i públic dirigint L’elisir 
d’amore i Il matrimonio segreto al Teatro Esperi-
mentale di Spoleto. Per a Òpera a Catalunya 
ha dirigit Le nozze di Figaro, Luisa Fernanda, La 
flauta màgica, Cançó d’amor i de guerra, La Cene-
rentola, La rosa del azafrán, Suor Angelica, Gianni 
Schicchi, Don Giovanni, Così fan tutte, Il barbiere 
di Siviglia, Roméo et Juliette, Tosca, La traviata, La 
flauta màfica, Concert Wagner, Norma, Lucia di 
Lammermoor  i Turandot, rebent el beneplàcit de 
públic i crítica. Aquest any ha obtingut el Primer 
Premi del Concurs “Black Sea Opera” Conduc-
ting Competition en el Teatre Oleg Danovski de 
Constanta, Romania. Recentment ha dirigit Die 
Fledermaus de J. Strauss a Eivissa i Lucia di Lam-
mermoor al Gran Teatre del Liceu amb gran èxit.

Giacomo Puccini

ABRIL 2016

Sabadell Dimecres 20 - a les 21.00 h
La Faràndula Divendres 22 - a les 21.00 h 
 Diumenge 24 - a les 18.00 h

Reus Dimarts 26 - a les 21.00 h
Teatre Fortuny

Lleida Divendres 29 - a les 21.00 h
Teatre de la Llotja

Manresa Dimecres 4 - a les 21.00 h
Teatre Kursaal

Viladecans Divendres 6 - a les 21.00 h
Atrium 

Tarragona Diumenge 8 - a les 18.00 h
Teatre Tarragona  

St.Cugat del Vallès Divendres 13 - a les 21.00 h
Teatre - Auditori

Vic Diumenge 15 - a les 18.00 h
Teatre L’Atlàntida

MAIG 2016



Deu anys 
d’òpera XXI

Col·laboradors:

Producció i organització 
del cicle Òpera 
a Catalunya:

Presidenta 
i directora artística : Mirna Lacambra

XXVIIIè CICLE D’ÒPERA A CATALUNYA
XXXIVa TEMPORADA D’ÒPERA A SABADELL
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