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Producció i organització 
d’Òpera a Catalunya:

 

Col·laboradors:

Presidenta 
i directora artística : Mirna Lacambra

Vincenzo Bellini

Inicia els estudis musicals a la seva ciutat natal, 
Terrassa, en el Conservatori Professional, on cursa 
els estudis de cant amb M. Dolors Aldea, obtenint 
el Premi d’Honor de Grau Professional.  El 1996 
participa en el curs de l’Escola d’Òpera de Saba-
dell. Ha realitzat estudis de tècnica vocal i inter-
pretació amb Ana Luisa Chova, Marimí del Pozo, 
Oliva Stab, Gofredo Ricci i Gabriela Tucci.  Dins del 
camp de l’òpera ha actuat com a solista a dife-
rents concerts i produccions de l’AAOS, intervenint 
en Alceste, Le nozze di Figaro, Die Fledermaus, La 
traviata, Nabucco, etc. La seva vinculació a l’òpera, 
primer com a membre del Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell i després com a solista, el porta a in-
teressar-se per la direcció d’escena debutant per a 
Òpera a Catalunya 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 i 
Nabucco.

Nascut a València, llicenciat pel Conservatorio 
Superior Joaquin Rodrigo en piano i direcció. 
Realitza direcció d’orquestra en el Royal College 
of Music, llicenciant-se en Postgraduate in Or-
chestral Conducting i Postgraduate in Advanced 
Orchestra Conducting. Guardonat en diferents 
premis internacionals. Per a Òpera a Catalunya ha 
dirigit Le nozze di Figaro, Luisa Fernanda, La flauta 
màgica, Cançó d’amor i de guerra, La Cenerentola, 
La rosa del azafrán, Suor Angelica, Gianni Schicchi, 
Don Giovanni, Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia, 
Roméo et Juliette, l’Homenatge a la Sarsuela II, el 
Concert del 30è aniversari de l’AAOS, alternant  ba-
tuta amb el mestre Rubén Gimeno, i la tempo-
rada passada Tosca, Homenatge a la Sarsuela III, 
La traviata i  La flauta màgica de Mozart. Recen-
tment ha dirigit els memorables concerts Wagner 
a Sabadell i al Palau de la Música Catalana “amb 
una gestualitat molt precisa i un sentit del tempo 
impecable” segons el crític Marcel Cervelló. El pú-
blic li ho va agrair amb una gran ovació.

Daniel Gil de Tejada 
Director d’orquestra 
i del Cor

Giacomo PuccinibohèmeLa

Sabadell - La Faràndula 30 d’abril, 2 i 4 de maig
Manresa - Teatre Kursaal 7 de maig
Viladecans - Atrium 9 de maig 
Vic - Teatre L’Atlàntida 11 de maig
Reus - Teatre Fortuny 13 de maig
St.Cugat del Vallès 16 de maig
Teatre - Auditori
Tarragona - Teatre Tarragona 18 de maig
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Inicia els estudis musicals a la seva ciutat natal, 
Terrassa, en el Conservatori Professional, on cursa 
els estudis de cant amb M. Dolors Aldea, obtenint 
el Premi d’Honor de Grau Professional.  El 1996 
participa en el curs de l’Escola d’Òpera de Saba-
dell. Ha realitzat estudis de tècnica vocal i inter-
pretació amb Ana Luisa Chova, Marimí del Pozo, 
Oliva Stab, Gofredo Ricci i Gabriela Tucci.  Dins del 
camp de l’òpera ha actuat com a solista a dife-
rents concerts i produccions de l’AAOS, intervenint 
en Alceste, Le nozze di Figaro, Die Fledermaus, La 
traviata, Nabucco, etc. La seva vinculació a l’òpera, 
primer com a membre del Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell i després com a solista, el porta a in-
teressar-se per la direcció d’escena debutant per a 
Òpera a Catalunya 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 i 
Nabucco.

Nascut a València, llicenciat pel Conservatorio 
Superior Joaquin Rodrigo en piano i direcció. 
Realitza direcció d’orquestra en el Royal College 
of Music, llicenciant-se en Postgraduate in Or-
chestral Conducting i Postgraduate in Advanced 
Orchestra Conducting. Guardonat en diferents 
premis internacionals. Per a Òpera a Catalunya ha 
dirigit Le nozze di Figaro, Luisa Fernanda, La flauta 
màgica, Cançó d’amor i de guerra, La Cenerentola, 
La rosa del azafrán, Suor Angelica, Gianni Schicchi, 
Don Giovanni, Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia, 
Roméo et Juliette, l’Homenatge a la Sarsuela II, el 
Concert del 30è aniversari de l’AAOS, alternant  ba-
tuta amb el mestre Rubén Gimeno, i la tempo-
rada passada Tosca, Homenatge a la Sarsuela III, 
La traviata i  La flauta màgica de Mozart. Recen-
tment ha dirigit els memorables concerts Wagner 
a Sabadell i al Palau de la Música Catalana “amb 
una gestualitat molt precisa i un sentit del tempo 
impecable” segons el crític Marcel Cervelló. El pú-
blic li ho va agrair amb una gran ovació.

Daniel Gil de Tejada 
Director d’orquestra 
i del Cor

Giacomo PuccinibohèmeLa

Sabadell - La Faràndula 30 d’abril, 2 i 4 de maig
Manresa - Teatre Kursaal 7 de maig
Viladecans - Atrium 9 de maig 
Vic - Teatre L’Atlàntida 11 de maig
Reus - Teatre Fortuny 13 de maig
Sant Cugat del Vallès 16 de maig
Teatre - Auditori
Tarragona - Teatre Tarragona 18 de maig
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Producció i organització 
d’Òpera a Catalunya:

 

Col·laboradors:

Presidenta 
i directora artística : Mirna Lacambra

Vincenzo Bellini

Inicia els estudis musicals a la seva ciutat natal, 
Terrassa, en el Conservatori Professional, on cursa 
els estudis de cant amb M. Dolors Aldea, obtenint 
el Premi d’Honor de Grau Professional.  El 1996 
participa en el curs de l’Escola d’Òpera de Saba-
dell. Ha realitzat estudis de tècnica vocal i inter-
pretació amb Ana Luisa Chova, Marimí del Pozo, 
Oliva Stab, Gofredo Ricci i Gabriela Tucci.  Dins del 
camp de l’òpera ha actuat com a solista a dife-
rents concerts i produccions de l’AAOS, intervenint 
en Alceste, Le nozze di Figaro, Die Fledermaus, La 
traviata, Nabucco, etc. La seva vinculació a l’òpera, 
primer com a membre del Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell i després com a solista, el porta a in-
teressar-se per la direcció d’escena debutant per a 
Òpera a Catalunya 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 i 
Nabucco.

Nascut a València, llicenciat pel Conservatorio 
Superior Joaquin Rodrigo en piano i direcció. 
Realitza direcció d’orquestra en el Royal College 
of Music, llicenciant-se en Postgraduate in Or-
chestral Conducting i Postgraduate in Advanced 
Orchestra Conducting. Guardonat en diferents 
premis internacionals. Per a Òpera a Catalunya ha 
dirigit Le nozze di Figaro, Luisa Fernanda, La flauta 
màgica, Cançó d’amor i de guerra, La Cenerentola, 
La rosa del azafrán, Suor Angelica, Gianni Schicchi, 
Don Giovanni, Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia, 
Roméo et Juliette, l’Homenatge a la Sarsuela II, el 
Concert del 30è aniversari de l’AAOS, alternant  ba-
tuta amb el mestre Rubén Gimeno, i la tempo-
rada passada Tosca, Homenatge a la Sarsuela III, 
La traviata i  La flauta màgica de Mozart. Recen-
tment ha dirigit els memorables concerts Wagner 
a Sabadell i al Palau de la Música Catalana “amb 
una gestualitat molt precisa i un sentit del tempo 
impecable” segons el crític Marcel Cervelló. El pú-
blic li ho va agrair amb una gran ovació.

Daniel Gil de Tejada 
Director d’orquestra 
i del Cor

Giacomo PuccinibohèmeLa

Sabadell - La Faràndula 30 d’abril, 2 i 4 de maig
Manresa - Teatre Kursaal 7 de maig
Viladecans - Atrium 9 de maig 
Vic - Teatre L’Atlàntida 11 de maig
Reus - Teatre Fortuny 13 de maig
St.Cugat del Vallès 16 de maig
Teatre - Auditori
Tarragona - Teatre Tarragona 18 de maig



Obté el Grau Superior de Cant al Conservatori 
Superior del Liceu.  En el camp operístic des-
taquen les seves intervencions a Così fan tutte 
a l’Escola d’Òpera de Sabadell i per a Òpera a 
Catalunya, Suor zelatrice a Suor Angelica, Madda-
lena a Rigoletto o la Veu de la mare a Les contes 
d’Hoffmann. Posteriorment, va ser tota una re-
velació interpretant el personatge d’Amneris, a 
l’òpera Aida, amb un gran èxit de crítica i públic, 
i recentment amb Fenena, a Nabucco. Ha can-
tat també altres rols com Bruixa i Mare a Hänsel 
i Gretel, Flora a La traviata o la Marquise a La 
fille du régiment. Ha repetit el rol d’Amneris a 
l’Auditorio Nacional de Madrid i el seu darrer 
compromís ha estat fent Maddalena a Rigoletto 
al festival Zomeropera a Bèlgica.Darreramet ha 
debutat al Gran Teatre del Liceu a la producció 
Cendrillon on ha cantat un dels papers d’Esperit. 
En l’ambit de l’oratori ha cantat al Palau de la 
Música Catalana (Missa en DoM de Beethoven), 
L’Auditori de Barcelona (Requiem de Duruflé) 
i a l’Auditorio Nacional de Madrid debutant el 
Requiem de Verdi. Ha rebut també premis a di-
versos concursos de cant com el Germans Pla de 
Balaguer o el Mirabent i Magrans, entre d’altres.

Laura Vila
Mezzosoprano
Adalgisa

Eugènia Montenegro 
Soprano
Norma

Nascuda a Barcelona. És tècnic d’imatge i sò. Premi 
d’Honor de cant en el Conservatori Municipal de 
Barcelona. La seva mestra actual de cant és Fran-
cesca Roig. Ha treballat amb repertoristes com 
Manel García Morante, Dalton Baldwin, Rubén Fer-
nàndez Aguirre o Miquel Ortega. Ha rebut classes 
magistrals de Montserrat Caballé i Mirna Lacambra. 
Dirigida per Simon Johnson, Conxita García, Albert 
Argudo, Daniel Antolí, Daniel Gil de Tejada, Sergio 
Monterisi, Elio Orciuolo, Rubén Gimeno, etc. Ha 
actuat arreu de Catalunya, Estat Espanyol, França, 
Alemanya, Holanda i Croàcia. Premi a la millor 
intèrpret de compositor català en la 16ª Edició del 
Concurs Mirabent i Magrans; Primer Premi Came-
rata Sant Cugat (2011); Tercer Premi del Concurs 
de cant líric Germans Pla de Balaguer (2011). Per 
a Òpera a Catalunya ha intervingut en rols secun-
daris a La bohème, Macbeth, Suor Angelica, Il trova-
tore, Il pirata, Rigoletto, Il barbiere di Siviglia, L’elisir 
d’amore i Aida. Va debutar amb gran èxit el com-
promès rol d’Abigaille de Nabucco en la temporada 
2012-2013, amb una calorosa ovació general, i el 
crític Roger Alier va titular la seva crítica “Ha nascut 
una estrella”. Recentment ha cantat la Pamina de 
La flauta màgica amb àries que ratllen la perfecció.

INTÈRPRETS

Laura Obradors
Soprano
Clotilde

Nascut a Bahía Blanca - Buenos Aires. Estudia cant, 
composició i direcció d’orquestra i als 21anys debu-
ta en l’òpera La cambiale di matrimonio, de Rossini. 
Contemporàniament amb les primeres experiències 
com a cantant debuta la part d’Alfredo de La travia-
ta de Verdi i s’inicia com a director amb l’Orquesta 
Nacional de la Ciudad de Cuyo, a l’Argentina, acon-
seguint un gran èxit de públic i crítica. L’any 1994 
va a Viena per continuar els seus estudis, a l’Estudi 
d’Òpera de l’Acadèmia de Viena, i debuta amb Ri-
goletto de Verdi i Les contes d’ Hoffman d’Offenbach. 
Ha format el conjunt musical “Il  Diletto Moderno” 
a Àustria. Ha fet Màsters a París amb Jean Pierre Bli-
vet  i a  Itàlia amb Vittorio Terranova. Actualment 
col·labora i treballa amb “Ars Aurea Int.” de Milà  i  
la Professora Adriana Stamenova Porta. Ha cantat a 
Itàlia, Alemanya, Àustria, Argentina, Bèlgica, Finlàn-
dia, Hongria, amb grans èxits, en les òperes: La tra-
viata, Tosca, Rigoletto, Il trovatore, Aida, Carmen, La 
bohème, Boris Godunov, Pagliacci, Cavalleria rustica-
na i altres. Per a Òpera a Catalunya va interpretar el 
rol de Don José de l’òpera Carmen, rebent una calu-
rosa acollida del públic i el beneplàcit de la crítica.

Raúl Iriarte
Tenor
Pollione

Neix a Caracas, Veneçuela. Actualment desenvo-
lupa la seva activitat sota la col·la-boració dels 
més destacats directors musicals i teatrals de l’ac-
tualitat per tots els grans teatres i festivals d’ Euro-
pa i Llatinoamèrica. Gravacions amb les cases 
discogràfiques Deutsche Grammophon, K617, 
Tactus, ALIA VOX i BBC. La crítica i guardons, evi-
dencien el seu polifacètic caràcter artístic i el re-
pertori que inclou des de l’oratori, l’òpera barro-
ca, clàssica i romàntica i la música contemporània 
i popular. Realitzà els estudis de cant al Conserva-
torio Simón Bolívar de l’Orquesta Nacional Juvenil 
de Venezuela amb el mestre William Alvarado i 
assessorament vocal i estilístic amb el mestre Pe-
dro Liendo. Iván García té el premi Casa del Artista 
Nacional de Venezuela. Per a Òpera a Catalunya 
ha interpretat els rols de Ramfis (Aida) i Zaccaria 
(Nabucco), amb gran contundència.

Iván García
Baix
Oroveso

Jong Bong Oh
Tenor
Flavio

Jordi Galobart
Escenògraf

Nani Valls
Il·luminador

ACTE I

És nit de lluna plena i un grup de druides, encapçalat per Oroveso, el 
pare de Norma, s’aplega pel ritual sagrat de la collita del vesc (Ite sul 
colle, o Druidi). Esperen un senyal del déu Irminsul per trencar la treva 
i reprendre la guerra contra Roma.

Quan els druides s’allunyen, entra el procònsol romà Pollione, acom-
panyat pel centurió Flavio (Svanir le voci!). Pollione és l’amant secret 
de la sacerdotessa Norma, amb qui té dos fills, però recentment s’ha 
enamorat d’una altra sacerdotessa, la jove Adalgisa. Ple, però, de re-
mordiments, explica al seu amic un somni que ha tingut en que Nor-
ma el separa d’Adalgisa (Meco all’altar di Venere).

Els romans se’n van i tornen els druides. Apareix Norma (Norma viene), 
encarregada de recollir el vesc sagrat. La sacerdotessa parla al poble 
gal tot afirmant que el temps de la guerra contra Roma encara no ha 
arribat (Sediziose voci, voci di guerra) i assegura que Roma caurà per 
culpa dels seus propis vicis. Acte seguit, talla el vesc amb una falç i 
l’ofereix a la deessa de la lluna (Casta Diva). Norma acaba dient que 
quan arribi l’hora en que Irminsul reclami la sang romana, ella matei-
xa ho manifestarà. Secretament, però, sofreix pel seu estimat Pollione 
(Ah! bello a me ritorna).

Tothom se´n va, menys Adalgisa que queda sola en escena i prega Ir-
minsul que l’ajudi a resistir l’amor que sent pel procònsol romà (Sgom-
bra è la sacra selva). Aquest entra i suplica la jove que no el deixi (Va, 
crudele, al Dio spietato). Ella es resisteix a trencar els seus vots, però 
Pollione, que ha de tornar a Roma, insisteix que l’acompanyi (Vieni 
in Roma). Finalment, Adalgisa, malgrat ser conscient del seu perjuri, 
accedeix a fugir amb ell.

Norma es retira al bosc, al lloc on amaga els seus dos fills. Està preo-
cupada perque ha sentit que Pollione torna a Roma i tem quedar-se 
sola. Ordena la fidel Clotilde que amagui els nens (Vanne, e li cela 
entrambi) i tot seguit entra Adalgisa. Aquesta ve a demanar consell 
a Norma i li confessa que s’ha enamorat, tan profundament que és 
a punt de trencar els seus vots. Norma recorda el seu propi cas (Oh! 
rimembranza!) i és indulgent amb Adalgisa: com que encara no ha 
pronunciat els vots definitius és lliure de seguir el seu estimat. 

De sobte entra Pollione i Norma, en saber que ell és l’objecte de l’amor 
d’Adalgisa, canvia radicalment d’actitud i desferma una gran còlera 
contra el romà (Oh! di qual sei tu vittima). Adalgisa, aleshores, coneix 
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tota la veritat de la relació de Norma i Pollione i, 
mentre aquella l’amenaça amb la guerra, aquest 
la desafia (Vanne, sì: mi lascia, indegno). Al fons se 
sent el gong que convoca Norma al temple.

ACTE II

Norma, amb un punyal a la mà, contempla com 
els seus fills dormen. Vol matar-los per evitar que 
vagin a Roma amb Pollione (Dormono entrambi). 
El seu amor de mare, però, no li ho permet.

Norma fa venir Adalgisa, a qui confia els infants 
amb el prec que els porti amb el seu pare i es casi 
amb ell (Deh! con te, con te li prendi). Adalgisa, 
malgrat haver jurat complir els desitjos de Nor-
ma, es nega i prefereix renunciar a Pollione a fi 
que aquest torni amb la mare dels seus fills (Mira, 
o Norma). Les dues sacerdotesses es juren amistat 
per sempre (Si, fino all’ore estreme).

Oroveso manifesta als druides que el successor 
de Pollione serà encara més odiós que aquest 
(Guerrieri! a voi venirne). Davant la incertesa que 
Norma es decideixi per la guerra, acorden dis-
simular els seus sentiments i el seu odi davant 
els romans. Norma arriba al temple d’Irminsul 
convençuda que Pollione tornarà amb ella (Ei 
tornerà). Clotilde, però, li fa saber que el procòn-
sol vol raptar Adalgisa dins el temple. Norma, 
furiosa, fa sonar el gong i convoca el poble. Da-
vant tothom, anuncia guerra total contra Roma 
(Guerra, guerra!).

Pollione, mentrestant, ha estat detingut dins el 
temple i és portat a la presència de Norma, Oro-
veso i els druides. Oroveso demana la seva filla 
que el sacrifiqui al déu, però ella no pot i dema-
na que la deixin sola amb ell.

Norma ofereix a Pollione salvar-li la vida però a 
canvi que deixi Adalgisa (In mia man alfin tu sei). 

Pollione no accepta i ella l’amenaça, primer amb 
matar els seus fills i, després, amb matar Adalgi-
sa. El procònsol li prega que no ho faci i ofereix 
la seva vida a canvi. Norma, però, està decidida 
a anar fins el final (Già mi pasco ne’ tuoi sguardi).

Norma convoca tots els druides i els anuncia que 
afegeix una nova víctima per sacrificar a Irminsul: 
una sacerdotessa perjura que ha trencat els seus 
vots. Pollione, pensant que es refereix a Adalgi-
sa, li prega que no descobreixi el seu nom, però 
Norma sorpren tothom dient que és ella mateixa.

Oroveso i els druides estan horroritzats. Norma es 
dirigeix a Pollione per dir-li que, malgrat tot, no 
ha pogut fugir d’ella perque els seus destins estan 
fatalment units (Qual cor tradisti, qual cor perdes-
ti). Norma encomana els seus fills a Oroveso (Deh! 
non volerli vittime) i, juntament amb Pollione, es 
dirigeix a morir a la foguera.



Nascut a Bahía Blanca - Buenos Aires. Estudia cant, 
composició i direcció d’orquestra i als 21anys debu-
ta en l’òpera La cambiale di matrimonio, de Rossini. 
Contemporàniament amb les primeres experiències 
com a cantant debuta la part d’Alfredo de La travia-
ta de Verdi i s’inicia com a director amb l’Orquesta 
Nacional de la Ciudad de Cuyo, a l’Argentina, acon-
seguint un gran èxit de públic i crítica. L’any 1994 
va a Viena per continuar els seus estudis, a l’Estudi 
d’Òpera de l’Acadèmia de Viena, i debuta amb Ri-
goletto de Verdi i Les contes d’ Hoffman d’Offenbach. 
Ha format el conjunt musical “Il  Diletto Moderno” 
a Àustria. Ha fet Màsters a París amb Jean Pierre Bli-
vet  i a  Itàlia amb Vittorio Terranova. Actualment 
col·labora i treballa amb “Ars Aurea Int.” de Milà  i  
la Professora Adriana Stamenova Porta. Ha cantat a 
Itàlia, Alemanya, Àustria, Argentina, Bèlgica, Finlàn-
dia, Hongria, amb grans èxits, en les òperes: La tra-
viata, Tosca, Rigoletto, Il trovatore, Aida, Carmen, La 
bohème, Boris Godunov, Pagliacci, Cavalleria rustica-
na i altres. Per a Òpera a Catalunya va interpretar el 
rol de Don José de l’òpera Carmen, rebent una calu-
rosa acollida del públic i el beneplàcit de la crítica.

Raúl Iriarte
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Neix a Caracas, Veneçuela. Actualment desenvo-
lupa la seva activitat amb la col·laboració dels 
més destacats directors musicals i teatrals de l’ac-
tualitat per tots els grans teatres i festivals d’ Euro-
pa i Llatinoamèrica. Gravacions amb les cases 
discogràfiques Deutsche Grammophon, K617, 
Tactus, ALIA VOX i BBC. La crítica i guardons, evi-
dencien el seu polifacètic caràcter artístic i el re-
pertori, que inclou des de l’oratori, l’òpera barro-
ca, clàssica i romàntica i la música contemporània 
i popular. Realitzà els estudis de cant al Conserva-
torio Simón Bolívar de l’Orquesta Nacional Juvenil 
de Venezuela amb el mestre William Alvarado i 
assessorament vocal i estilístic amb el mestre Pe-
dro Liendo. Iván García té el premi Casa del Artista 
Nacional de Venezuela. Per a Òpera a Catalunya 
ha interpretat els rols de Ramfis (Aida) i Zaccaria 
(Nabucco), i recentment Sarastro de l’òpera La 
flauta màgica de Mozart amb gran contundència.

Iván García
Baix
Oroveso

Jordi Galobart
Escenògraf

Nani Valls
Il·luminador



Obté el Grau Superior de Cant al Conservatori 
Superior del Liceu.  En el camp operístic des-
taquen les seves intervencions a Così fan tutte 
a l’Escola d’Òpera de Sabadell i per a Òpera a 
Catalunya, Suor zelatrice a Suor Angelica, Madda-
lena a Rigoletto o la Veu de la mare a Les contes 
d’Hoffmann. Posteriorment, va ser tota una re-
velació interpretant el personatge d’Amneris, a 
l’òpera Aida, amb un gran èxit de crítica i públic, 
i recentment amb Fenena, a Nabucco. Ha can-
tat també altres rols com Bruixa i Mare a Hänsel 
i Gretel, Flora a La traviata o la Marquise a La 
fille du régiment. Ha repetit el rol d’Amneris a 
l’Auditorio Nacional de Madrid i el seu darrer 
compromís ha estat fent Maddalena a Rigoletto 
al festival Zomeropera a Bèlgica.Darreramet ha 
debutat al Gran Teatre del Liceu a la producció 
Cendrillon on ha cantat un dels papers d’Esperit. 
En l’ambit de l’oratori ha cantat al Palau de la 
Música Catalana (Missa en DoM de Beethoven), 
L’Auditori de Barcelona (Requiem de Duruflé) 
i a l’Auditorio Nacional de Madrid debutant el 
Requiem de Verdi. Ha rebut també premis a di-
versos concursos de cant com el Germans Pla de 
Balaguer o el Mirabent i Magrans, entre d’altres.
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Nascuda a Barcelona. És tècnic d’imatge i sò. Premi 
d’Honor de cant en el Conservatori Municipal de 
Barcelona. La seva mestra actual de cant és Fran-
cesca Roig. Ha treballat amb repertoristes com 
Manel García Morante, Dalton Baldwin, Rubén Fer-
nàndez Aguirre o Miquel Ortega. Ha rebut classes 
magistrals de Montserrat Caballé i Mirna Lacambra. 
Dirigida per Simon Johnson, Conxita García, Albert 
Argudo, Daniel Antolí, Daniel Gil de Tejada, Sergio 
Monterisi, Elio Orciuolo, Rubén Gimeno, etc. Ha 
actuat arreu de Catalunya, Estat Espanyol, França, 
Alemanya, Holanda i Croàcia. Premi a la millor 
intèrpret de compositor català en la 16ª Edició del 
Concurs Mirabent i Magrans; Primer Premi Came-
rata Sant Cugat (2011); Tercer Premi del Concurs 
de cant líric Germans Pla de Balaguer (2011). Per 
a Òpera a Catalunya ha intervingut en rols secun-
daris a La bohème, Macbeth, Suor Angelica, Il trova-
tore, Il pirata, Rigoletto, Il barbiere di Siviglia, L’elisir 
d’amore i Aida. Va debutar amb gran èxit el com-
promès rol d’Abigaille de Nabucco en la temporada 
2012-2013, amb una calorosa ovació general, i el 
crític Roger Alier va titular la seva crítica “Ha nascut 
una estrella”. Recentment ha cantat la Pamina de 
La flauta màgica amb àries que ratllen la perfecció.
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d’Òpera de l’Acadèmia de Viena, i debuta amb Ri-
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pa i Llatinoamèrica. Gravacions amb les cases 
discogràfiques Deutsche Grammophon, K617, 
Tactus, ALIA VOX i BBC. La crítica i guardons, evi-
dencien el seu polifacètic caràcter artístic i el re-
pertori que inclou des de l’oratori, l’òpera barro-
ca, clàssica i romàntica i la música contemporània 
i popular. Realitzà els estudis de cant al Conserva-
torio Simón Bolívar de l’Orquesta Nacional Juvenil 
de Venezuela amb el mestre William Alvarado i 
assessorament vocal i estilístic amb el mestre Pe-
dro Liendo. Iván García té el premi Casa del Artista 
Nacional de Venezuela. Per a Òpera a Catalunya 
ha interpretat els rols de Ramfis (Aida) i Zaccaria 
(Nabucco), amb gran contundència.
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ACTE I

És nit de lluna plena i un grup de druides, encapçalat per Oroveso, el 
pare de Norma, s’aplega pel ritual sagrat de la collita del vesc (Ite sul 
colle, o Druidi). Esperen un senyal del déu Irminsul per trencar la treva 
i reprendre la guerra contra Roma.

Quan els druides s’allunyen, entra el procònsol romà Pollione, acom-
panyat pel centurió Flavio (Svanir le voci!). Pollione és l’amant secret 
de la sacerdotessa Norma, amb qui té dos fills, però recentment s’ha 
enamorat d’una altra sacerdotessa, la jove Adalgisa. Ple, però, de re-
mordiments, explica al seu amic un somni que ha tingut en que Nor-
ma el separa d’Adalgisa (Meco all’altar di Venere).

Els romans se’n van i tornen els druides. Apareix Norma (Norma viene), 
encarregada de recollir el vesc sagrat. La sacerdotessa parla al poble 
gal tot afirmant que el temps de la guerra contra Roma encara no ha 
arribat (Sediziose voci, voci di guerra) i assegura que Roma caurà per 
culpa dels seus propis vicis. Acte seguit, talla el vesc amb una falç i 
l’ofereix a la deessa de la lluna (Casta Diva). Norma acaba dient que 
quan arribi l’hora en que Irminsul reclami la sang romana, ella matei-
xa ho manifestarà. Secretament, però, sofreix pel seu estimat Pollione 
(Ah! bello a me ritorna).

Tothom se´n va, menys Adalgisa que queda sola en escena i prega Ir-
minsul que l’ajudi a resistir l’amor que sent pel procònsol romà (Sgom-
bra è la sacra selva). Aquest entra i suplica la jove que no el deixi (Va, 
crudele, al Dio spietato). Ella es resisteix a trencar els seus vots, però 
Pollione, que ha de tornar a Roma, insisteix que l’acompanyi (Vieni 
in Roma). Finalment, Adalgisa, malgrat ser conscient del seu perjuri, 
accedeix a fugir amb ell.

Norma es retira al bosc, al lloc on amaga els seus dos fills. Està preo-
cupada perque ha sentit que Pollione torna a Roma i tem quedar-se 
sola. Ordena la fidel Clotilde que amagui els nens (Vanne, e li cela 
entrambi) i tot seguit entra Adalgisa. Aquesta ve a demanar consell 
a Norma i li confessa que s’ha enamorat, tan profundament que és 
a punt de trencar els seus vots. Norma recorda el seu propi cas (Oh! 
rimembranza!) i és indulgent amb Adalgisa: com que encara no ha 
pronunciat els vots definitius és lliure de seguir el seu estimat. 

De sobte entra Pollione i Norma, en saber que ell és l’objecte de l’amor 
d’Adalgisa, canvia radicalment d’actitud i desferma una gran còlera 
contra el romà (Oh! di qual sei tu vittima). Adalgisa, aleshores, coneix 
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tota la veritat de la relació de Norma i Pollione i, 
mentre aquella l’amenaça amb la guerra, aquest 
la desafia (Vanne, sì: mi lascia, indegno). Al fons se 
sent el gong que convoca Norma al temple.

ACTE II

Norma, amb un punyal a la mà, contempla com 
els seus fills dormen. Vol matar-los per evitar que 
vagin a Roma amb Pollione (Dormono entrambi). 
El seu amor de mare, però, no li ho permet.

Norma fa venir Adalgisa, a qui confia els infants 
amb el prec que els porti amb el seu pare i es casi 
amb ell (Deh! con te, con te li prendi). Adalgisa, 
malgrat haver jurat complir els desitjos de Nor-
ma, es nega i prefereix renunciar a Pollione a fi 
que aquest torni amb la mare dels seus fills (Mira, 
o Norma). Les dues sacerdotesses es juren amistat 
per sempre (Si, fino all’ore estreme).

Oroveso manifesta als druides que el successor 
de Pollione serà encara més odiós que aquest 
(Guerrieri! a voi venirne). Davant la incertesa que 
Norma es decideixi per la guerra, acorden dis-
simular els seus sentiments i el seu odi davant 
els romans. Norma arriba al temple d’Irminsul 
convençuda que Pollione tornarà amb ella (Ei 
tornerà). Clotilde, però, li fa saber que el procòn-
sol vol raptar Adalgisa dins el temple. Norma, 
furiosa, fa sonar el gong i convoca el poble. Da-
vant tothom, anuncia guerra total contra Roma 
(Guerra, guerra!).

Pollione, mentrestant, ha estat detingut dins el 
temple i és portat a la presència de Norma, Oro-
veso i els druides. Oroveso demana la seva filla 
que el sacrifiqui al déu, però ella no pot i dema-
na que la deixin sola amb ell.

Norma ofereix a Pollione salvar-li la vida però a 
canvi que deixi Adalgisa (In mia man alfin tu sei). 

Pollione no accepta i ella l’amenaça, primer amb 
matar els seus fills i, després, amb matar Adalgi-
sa. El procònsol li prega que no ho faci i ofereix 
la seva vida a canvi. Norma, però, està decidida 
a anar fins el final (Già mi pasco ne’ tuoi sguardi).

Norma convoca tots els druides i els anuncia que 
afegeix una nova víctima per sacrificar a Irminsul: 
una sacerdotessa perjura que ha trencat els seus 
vots. Pollione, pensant que es refereix a Adalgi-
sa, li prega que no descobreixi el seu nom, però 
Norma sorpren tothom dient que és ella mateixa.

Oroveso i els druides estan horroritzats. Norma es 
dirigeix a Pollione per dir-li que, malgrat tot, no 
ha pogut fugir d’ella perque els seus destins estan 
fatalment units (Qual cor tradisti, qual cor perdes-
ti). Norma encomana els seus fills a Oroveso (Deh! 
non volerli vittime) i, juntament amb Pollione, es 
dirigeix a morir a la foguera.



Obté el Grau Superior de Cant al Conservatori 
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taquen les seves intervencions a Così fan tutte 
a l’Escola d’Òpera de Sabadell i per a Òpera a 
Catalunya, Suor zelatrice a Suor Angelica, Madda-
lena a Rigoletto o la Veu de la mare a Les contes 
d’Hoffmann. Posteriorment, va ser tota una re-
velació interpretant el personatge d’Amneris, a 
l’òpera Aida, amb un gran èxit de crítica i públic, 
i recentment amb Fenena, a Nabucco. Ha can-
tat també altres rols com Bruixa i Mare a Hänsel 
i Gretel, Flora a La traviata o la Marquise a La 
fille du régiment. Ha repetit el rol d’Amneris a 
l’Auditorio Nacional de Madrid i el seu darrer 
compromís ha estat fent Maddalena a Rigoletto 
al festival Zomeropera a Bèlgica.Darreramet ha 
debutat al Gran Teatre del Liceu a la producció 
Cendrillon on ha cantat un dels papers d’Esperit. 
En l’ambit de l’oratori ha cantat al Palau de la 
Música Catalana (Missa en DoM de Beethoven), 
L’Auditori de Barcelona (Requiem de Duruflé) 
i a l’Auditorio Nacional de Madrid debutant el 
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rata Sant Cugat (2011); Tercer Premi del Concurs 
de cant líric Germans Pla de Balaguer (2011). Per 
a Òpera a Catalunya ha intervingut en rols secun-
daris a La bohème, Macbeth, Suor Angelica, Il trova-
tore, Il pirata, Rigoletto, Il barbiere di Siviglia, L’elisir 
d’amore i Aida. Va debutar amb gran èxit el com-
promès rol d’Abigaille de Nabucco en la temporada 
2012-2013, amb una calorosa ovació general, i el 
crític Roger Alier va titular la seva crítica “Ha nascut 
una estrella”. Recentment ha cantat la Pamina de 
La flauta màgica amb àries que ratllen la perfecció.
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com a cantant debuta la part d’Alfredo de La travia-
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Nacional de la Ciudad de Cuyo, a l’Argentina, acon-
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rosa acollida del públic i el beneplàcit de la crítica.
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ca, clàssica i romàntica i la música contemporània 
i popular. Realitzà els estudis de cant al Conserva-
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de Venezuela amb el mestre William Alvarado i 
assessorament vocal i estilístic amb el mestre Pe-
dro Liendo. Iván García té el premi Casa del Artista 
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ha interpretat els rols de Ramfis (Aida) i Zaccaria 
(Nabucco), amb gran contundència.
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ACTE I

És nit de lluna plena i un grup de druides, encapçalat per Oroveso, el 
pare de Norma, s’aplega pel ritual sagrat de la collita del vesc (Ite sul 
colle, o Druidi). Esperen un senyal del déu Irminsul per trencar la treva 
i reprendre la guerra contra Roma.

Quan els druides s’allunyen, entra el procònsol romà Pollione, acom-
panyat pel centurió Flavio (Svanir le voci!). Pollione és l’amant secret 
de la sacerdotessa Norma, amb qui té dos fills, però recentment s’ha 
enamorat d’una altra sacerdotessa, la jove Adalgisa. Ple, però, de re-
mordiments, explica al seu amic un somni que ha tingut en que Nor-
ma el separa d’Adalgisa (Meco all’altar di Venere).

Els romans se’n van i tornen els druides. Apareix Norma (Norma viene), 
encarregada de recollir el vesc sagrat. La sacerdotessa parla al poble 
gal tot afirmant que el temps de la guerra contra Roma encara no ha 
arribat (Sediziose voci, voci di guerra) i assegura que Roma caurà per 
culpa dels seus propis vicis. Acte seguit, talla el vesc amb una falç i 
l’ofereix a la deessa de la lluna (Casta Diva). Norma acaba dient que 
quan arribi l’hora en que Irminsul reclami la sang romana, ella matei-
xa ho manifestarà. Secretament, però, sofreix pel seu estimat Pollione 
(Ah! bello a me ritorna).

Tothom se´n va, menys Adalgisa que queda sola en escena i prega Ir-
minsul que l’ajudi a resistir l’amor que sent pel procònsol romà (Sgom-
bra è la sacra selva). Aquest entra i suplica la jove que no el deixi (Va, 
crudele, al Dio spietato). Ella es resisteix a trencar els seus vots, però 
Pollione, que ha de tornar a Roma, insisteix que l’acompanyi (Vieni 
in Roma). Finalment, Adalgisa, malgrat ser conscient del seu perjuri, 
accedeix a fugir amb ell.

Norma es retira al bosc, al lloc on amaga els seus dos fills. Està preo-
cupada perque ha sentit que Pollione torna a Roma i tem quedar-se 
sola. Ordena la fidel Clotilde que amagui els nens (Vanne, e li cela 
entrambi) i tot seguit entra Adalgisa. Aquesta ve a demanar consell 
a Norma i li confessa que s’ha enamorat, tan profundament que és 
a punt de trencar els seus vots. Norma recorda el seu propi cas (Oh! 
rimembranza!) i és indulgent amb Adalgisa: com que encara no ha 
pronunciat els vots definitius és lliure de seguir el seu estimat. 

De sobte entra Pollione i Norma, en saber que ell és l’objecte de l’amor 
d’Adalgisa, canvia radicalment d’actitud i desferma una gran còlera 
contra el romà (Oh! di qual sei tu vittima). Adalgisa, aleshores, coneix 
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tota la veritat de la relació de Norma i Pollione i, 
mentre aquella l’amenaça amb la guerra, aquest 
la desafia (Vanne, sì: mi lascia, indegno). Al fons se 
sent el gong que convoca Norma al temple.

ACTE II

Norma, amb un punyal a la mà, contempla com 
els seus fills dormen. Vol matar-los per evitar que 
vagin a Roma amb Pollione (Dormono entrambi). 
El seu amor de mare, però, no li ho permet.

Norma fa venir Adalgisa, a qui confia els infants 
amb el prec que els porti amb el seu pare i es casi 
amb ell (Deh! con te, con te li prendi). Adalgisa, 
malgrat haver jurat complir els desitjos de Nor-
ma, es nega i prefereix renunciar a Pollione a fi 
que aquest torni amb la mare dels seus fills (Mira, 
o Norma). Les dues sacerdotesses es juren amistat 
per sempre (Si, fino all’ore estreme).

Oroveso manifesta als druides que el successor 
de Pollione serà encara més odiós que aquest 
(Guerrieri! a voi venirne). Davant la incertesa que 
Norma es decideixi per la guerra, acorden dis-
simular els seus sentiments i el seu odi davant 
els romans. Norma arriba al temple d’Irminsul 
convençuda que Pollione tornarà amb ella (Ei 
tornerà). Clotilde, però, li fa saber que el procòn-
sol vol raptar Adalgisa dins el temple. Norma, 
furiosa, fa sonar el gong i convoca el poble. Da-
vant tothom, anuncia guerra total contra Roma 
(Guerra, guerra!).

Pollione, mentrestant, ha estat detingut dins el 
temple i és portat a la presència de Norma, Oro-
veso i els druides. Oroveso demana la seva filla 
que el sacrifiqui al déu, però ella no pot i dema-
na que la deixin sola amb ell.

Norma ofereix a Pollione salvar-li la vida però a 
canvi que deixi Adalgisa (In mia man alfin tu sei). 

Pollione no accepta i ella l’amenaça, primer amb 
matar els seus fills i, després, amb matar Adalgi-
sa. El procònsol li prega que no ho faci i ofereix 
la seva vida a canvi. Norma, però, està decidida 
a anar fins el final (Già mi pasco ne’ tuoi sguardi).

Norma convoca tots els druides i els anuncia que 
afegeix una nova víctima per sacrificar a Irminsul: 
una sacerdotessa perjura que ha trencat els seus 
vots. Pollione, pensant que es refereix a Adalgi-
sa, li prega que no descobreixi el seu nom, però 
Norma sorpren tothom dient que és ella mateixa.

Oroveso i els druides estan horroritzats. Norma es 
dirigeix a Pollione per dir-li que, malgrat tot, no 
ha pogut fugir d’ella perque els seus destins estan 
fatalment units (Qual cor tradisti, qual cor perdes-
ti). Norma encomana els seus fills a Oroveso (Deh! 
non volerli vittime) i, juntament amb Pollione, es 
dirigeix a morir a la foguera.


