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IL SEGRETO DI SUSANNA 
de Ermanno Wolf-Ferrari 
(1876-1948).

Òpera bufa en un sol acte.
Text d’Enrico Golisciani.
Estrenada a l’Òpera de Munich, el 4 de desembre 
de 1909.
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INTÈRPRETSINTÈRPRETSARGUMENT

Obtingué el Premi d’Honor en els estudis de Grau 
Professional de Cant i finalitzà els estudis supe-
riors de cant en el Conservatori del Liceu amb 
Carme Bustamante. Premiada en el concurs de 
l’ACPC i Primer Premi en diversos concursos com 
Camerata Sant Cugat, Concurs Internacional de 
Música de Les Corts, Primavera Lírica Premià de 
Mar, Premi Honorífic del Públic en el concurs 
Montserrat Caballé 2014. Fou  seleccionada per 
participar a l’Accademia Rossiniana (Pesaro) 2013 
i guanyadora del Concurs Mirna Lacambra 2013 
per a representar el rol de la Reina de la Nit en La 
flauta màgica de Mozart. Ha representat rols com 
Folleville (Il Viaggio a Reims), La Reina de la Nit 
(La flauta màgica), Oscar (Un ballo in maschera), 
Serpina (La serva padrona), Berenice (L’occasione 
fa il ladro), Elvira (L’italiana in Algeri)...

Sara Blanch
Soprano
Serpina
(La serva padrona)

Nascut a Barcelona el 1979, comença els seus 
estudis de cant amb Concepción Espinosa i 
actualment estudia 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 

Juan Carlos Esteve 
Baix
Uberto
(La serva padrona)

IL  SEGRETO  DI  SUSANNA

ACTE ÚNIC

L’òpera comença amb una obertura ‘en miniatu-

ra’. Som a l’apartament del Comte Gil i la Comtes-

sa Susanna, que fa un mes que són casats. Gil 

entra tot inquiet perquè acaba de veure al carrer 

una dona jove vestida de gris i amb un barret 

rosa exactament com el de la seva dona (Manti-

glia grigia). Quan marxa, entra Susanna amb el 

seu servent, Sante. Encara que té prohibit sortir 

sola, la dona acaba de tornar de fer uns encàrrecs 

i li dona un petit paquet al servent. 

Se’n va i torna el Comte. Ensuma l’aire i detecta 

l’olor de fum de cigarreta. Com que ni ell ni la 

seva dona fumen, arriba a la conclusió que 

Susanna ha rebut un amant i decideix investigar. 

Torna Susanna i el seu marit intenta fer-li 

confessar la seva infidelitat. Discuteixen i després 

de demanar disculpes a la seva esposa, ell se’n va 

cap el seu club. 

Un cop sola, Susanna encén una cigarreta (O gioia 

la nube leggera). La seva abstracció mentre fuma 

és interrompuda per Gil, que diu que ha oblidat 

el paraigües. Amb la pudor de tabac encara més 

forta ara n’està més convençut de la infidelitat 

de la seva esposa. Un registre de la casa, però, 

li mostra que no hi ha ningú i, encara ple de 

sospites, se’n va. Susanna encén una segona 

cigarreta i retorna al seu estat somiador.

El Comte retorna altra vegada, aquest cop per 

la finestra! (Ti colgo questa volta!). Sorpresa in 

fraganti Susanna no té més remei que confessar 

la seva afecció pel tabac. El Comte, alleujat en 

veure que la seva dona li és fidel, està d’acord en 

que, a partir d’ara, fumaran plegats.



Enric 
Martínez-Castignani
Baríton
Conte Gil
(Il segreto di Susanna)

Baríton italo-espanyol format en el Conserva-
tori Municipal de Barcelona i la Musikhochsc-
hule Heidelberg-Mannheim. Alumne de Gerard 
Souzay, Dalton Baldwin, Gerd Türk, Ulrich Eisen-
lohr, Paul Schilhawsky, Carlos Chausson i Wol-
fram 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 Mag-
nífico (La Cenerentola), Malatesta (Don Pasquale), 
Bartolo (Il barbiere di Siviglia), Taddeo (L’italiana 
in Algeri), Dulcamara (L’elisir d’amore), Papage-
no (Die zauberflöte) o Dr. Kolenaty (Vec Makro-
poulos) han estat lloades per públic i crítica. És 
considerat com un dels millors liederistes espa-
nyols.  Ha actuat en els millors Festivals i Audi-
toris com l’Auditorio Nacional-Madrid, Auditorio 
de Galicia, Festival Internacional de Peralada i 
d’altres, acompanyat d’importants orquestres. 
Nominat als Premis Grammy i premi al “Millor 
artista de l’any 2012”. A més d’intèrpret, té un 
gran compromís amb la cultura i en aquest sentit 
és Director Artístic del “Lied Festival Victoria dels 
Ángeles–Barcelona” i és professor del màster de 
gestió cultural de la Universitat Carlos III–Madrid.

Beatriz Jiménez
Marconi
Soprano
Contessa Susanna
(Il segreto di Susanna)

Nascuda a Barcelona, d´origen italià, estudià cant 
amb la soprano búlgara Maty Pinkas i el tenor 
Eduard Giménez. Ha realitzat master classes amb 
Raquel Pierotti, Jaume Aragall, Enriqueta Tarrés, 
Montserrat Caballé, Bonaldo Giaiotti i al CNIPAL 
de Marsella (França). Finalista en el X Concurs de 
Cant Manuel Ausensi;  3er Premi en el Concurs 
Internacional “Germans Pla” i 1er premi en el 
Concurs Mirabent i Magrans. Debuta amb l’AAOS 
amb Javotte (Manon de Massenet) i des d’aleshores 
ha interpretat papers com els de Pamina i Segona 
Dama  (Die zauberflöte), Fiordiligi i Despina (Così 
fan tutte), Donna Elvira (Don Giovanni), Musetta 
(La bohème), Nella (Gianni Schicchi), Adina (L’elisir 
d´amore), Micaëla (Carmen), Susanna (Il segreto 
di Susanna), Ygraine (Ariane et Barbe-Bleue). 
Ha participat en diverses produccions del Gran 
Teatre del Liceu. Ha actuat en el 42 i 45 Festival 
Dimitra de Tessalònica (Grècia), Palau de la 
Música Catalana de Barcelona,   Teatre Principal 
de Menorca,  Gran Teatro de la Habana (Cuba) i 
Gran Teatre del Liceu, entre d’altres.   

d’Òpera. Primer Premi de la 8ª Primavera Lírica 
de Premià de Mar. Representa el personatge de 
Don Diego de la sarsuela El huésped del sevillano 
i el personatge de White de la sarsuela Black, el 
payaso la temporada 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.



Nani Valls
Il·luminador

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 des del 
1984 al 1999. Per al Cicle Òpera a Catalunya ha 
realitzat el disseny de llums de totes les producci-
ons des d’Il barbiere di Siviglia 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.

Nascut a Sabadell, estudia arquitectura a l’Escola 
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). Debuta com a es-
cenògraf amb L’italiana in Algeri, de Rossini, l’any 
2001. Posteriorment ha realitzat el disseny de les 
escenografies de Madama Butterfly, 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 i Turandot.

Jordi Galobart
Espai escènic

Miquel Gorriz
Actor

Llicenciat en interpretació a l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic del Vallès i estudis d’interpretació 
a l’Institut del Teatre de Barcelona. A partir 
de 1990 compagina la direcció de teatre i 
òpera amb l’actuació, la docència i la música. 
Actualment és professor d’interpretació i director 
d’escena del Taller d’Òpera de l’Escola Municipal 
de Música de Terrassa, professor d’interpretació 
del Conservatori Superior de Música del Liceu 
de Barcelona i director d’escena de la Jove 
Companyia d’Òpera. 

ESPAI ESCÈNIC



Santiago Serrate
Director d’orquestra

Nascut l’any 1975 a Sabadelll, cursa els seus es-
tudis musicals entre Barcelona i Madrid. El 1998 
S.M. la Reina li atorga el diploma a l’alumne més 
destacat. Estudia direcció d’orquestra amb Anto-
ni Ros Marbá i en master classes amb Arturo Ta-
mayo, Salvador Mas, George Hurst i Otto-Werner 
Müller. Debuta com a director als 16 anys amb 
L’Escolania-Coral de St. Agustí de Sabadell. Ha 
estat membre de la Joven Orquesta Nacional de 
España, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, 
la RIAS-Jugendorchester de Berlin i de l’Orques-
tra Simfònica de la RTVE. L’any 2001 guanya per 
concurs la plaça de director assistent de la Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, per dues 
temporades. Obtingué un gran èxit al Gran Tea-
tre del Liceu amb l’estrena de L’ape musicale, al 
Teatro de la Zarzuela amb La calesera i amb l’Es-
treno de una artista/Gloria y Peluca, a l’Auditorio 
de Galícia amb La voix humaine de Poulenc, al 
Teatre Principal de Mallorca amb Turandot de 
Puccini, al Cicle Ópera a Catalunya amb L’italiana 
in Algeri de Rossini i al Teatro de la Maestranza de 
Sevilla amb Lo speziale de Haydn, The telephone 
de Menotti, Der Schauspieldirektor de Mozart, Ca-
valleria rusticana de Mascagni, l’estrena a Espan-
ya d’Il prigioniero de Dallapiccola i Sarka de Jana-
ceck i amb la recuperació del Cristoforo Colombo 
de Ramon Carnicer. Recentment ha ampliat la 
seva faceta pedagògica com a professor assistent 
en el Curs Internacional de Direcció d’Orquestra 
Antoni Ros Marbà, a Barcelona.

Carles Ortiz
Director d’escena 

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. 
En l’actualitat estudia amb Enedina Lloris. 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 Gabriella Tucci. 
Dins del camp de l’òpera ha actuat com a solista 
a diferents 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 d’Amics de l’Òpera de Sabadell i després com 
a solista, el porta a interessar-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, Nabucco, L’italiana in 
Algeri i Turandot.
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