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Guanyador del prestigiós Premi Europeu de Direcció a Viena l’any 2013 i nominat 
el 2016 als International Opera Awards de Londres, Rafael R. Villalobos està 
considerat una de les figures joves més interessants de la direcció operística, 
amb presència a Espanya, Itàlia, Alemanya, Hongria i el Regne Unit. Ha estat 
finalista de l’Independent Opera at Sadler’s Wells, a Londres, i resident a la Reial 
Acadèmia d’Espanya a Roma. Alguns dels seus projectes han estat emesos per 
BBC Arts i OperaVision, i ha exposat part de la seva obra a la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de San Fernando de Madrid. El 2019 rep el Premi FPdGi en la catego-
ria d’Arts i Lletres, així com el Premi Andaluces del Futuro del Grup Joly i Bankia.

Atret precoçment per l’òpera, va estudiar al Conservatori Cristóbal de Morales de 
Sevilla. Llicenciat per la Reial Escola Superior d’Art Dramàtic de Madrid, va obte-
nir les més altes qualificacions en el màster en Estudis Musicals a la Universitat 
de Barcelona i l’ESMUC, i va ampliar els seus estudis a la Royal Central School 
of Speech and Drama de Londres. Director, dramaturg, escenògraf, figurinista i 
il·luminador, ha col·laborat amb premis nacionals com Lola Blasco, Pedro Ber-
däyes o el Cuarteto Quiroga, i amb directors musicals com David Afkham, Tito 
Ceccherini, János Kovács o Pedro Halffter.

Especialment interessat en la transversalitat de l’òpera i el teatre contemporanis, 
la seva peça A Welcome Guest: microópera para un solo performer va ser molt 
celebrada per la crítica en la seva estrena a Barcelona l’any 2012, seguida de 
ROMAESAMORALREVES al Tempietto de Bramante de Roma i d’Hagiografías 
al Teatro de la Zarzuela, protagonitzada per De la Puríssima. El 2018 presenta a 
Sevilla Gratia Plena, peça comissionada per l’ICAS amb motiu de l’Any Murillo. 
Dirigeix   igualment l’espectacleSaltar el muro, clausura d’aquesta efemèride i pro-
tagonitzat per María Bayo i Leonor Leal, al Teatro de la Maestranza.

Després d’estrenar Noye’s Fludde, de Britten, a Wiesbaden, entre els seus últims 
projectes operístics cal destacar Dido & Aeneas, de Purcell (Teatro Real, Madrid), 
Rigoletto, de Verdi (Teatro Sociale, Como), Elektra, de Strauss (Auditorio Nacional, 
Madrid), Die Entführung aus dem Serail, de Mozart (West Green House Opera, 
Londres), Superflumina, de Sciarrino (Teatro Massimo, Palerm), Hänsel und Gre-
tel, de Humperdinck (Òpera Estatal Hongaresa, Budapest), Acis and Galatea, de 
Händel (Festival de Peralada), Der Diktator, de Krenek (Teatro de la Maestranza, 
Sevilla), o Orphée et Eurydice, de Gluck (Teatro Villamarta, Jerez).

Mai no dirigirà Tristan und Isolde.
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 @rafaelrvillalobos
 www.rafaelrvillalobos.com
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Ignacio Hernández Medrano (Alacant, 1983) és llicenciat en Medicina Clínica 
per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i ha cursat diversos postgraus en di-
recció mèdica i gestió clínica així com en direcció i gestió d’R+D+I en ciències de 
la salut. També ha fet estudis de postgrau a la Singularity University de Mountain 
View, a Califòrnia (Estats Units). 

Durant deu anys va treballar al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari 
Ramón y Cajal, on va coordinar l’estratègia d’investigació del centre. Ignacioés 
CEO i fundador de Savana, una plataforma d’intel·ligència artificial que accelera 
i expandeix la investigació mèdica, a més de millorar la qualitat de l’assistència 
als pacients i de la gestió hospitalària; amb aquesta finalitat, llegeix i analitza les 
dades de milions de casos clínics (180 milions, actualment), a partir dels quals 
aprèn i genera models predictius que anticipen la millor actuació davant d’un 
pacient, i extreu un coneixement clínic que prèviament estava ocult. Ignacio 
Hernándeztambé és fundador de Mendelian, una plataforma encaminada a de-
mocratitzar l’ús de la informació genòmica per al diagnòstic.
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Xavier Ros-Oton (Barcelona, 1988) és doctor en Matemàtiques per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. Ha fet estades de recerca i docència a la Uni-
versitat de Texas a Austin (Estats Units), i actualment és professor lector de 
matemàtiques a l’Institut de Matemàtiques de la Universitat de Zuric (Suïssa). El 
Dr. Ros-Oton ha centrat les seves investigacions en el camp de les equacions en 
derivades parcials, una branca de la física i l’enginyeria, entre altres ciències, en la 
qual encara hi ha moltes qüestions per resoldre, inclosos alguns dels problemes 
més famosos de les matemàtiques. Les seves contribucions en aquest àmbit 
han tingut un impacte molt destacat en la comunitat matemàtica, i els resultats 
de les recerques que ha dut a terme s’han publicat en les millors revistes mate-
màtiques a escala mundial; en aquests moments, és el matemàtic més citat del 
món de la seva edat. Per tots aquests motius, el Dr. Ros ha rebut nombrosos 
reconeixements, com el Premi Rubio de Francia de la Reial Societat Matemàtica 
Espanyola, l’any 2017, i el Premi SeMA Antonio Valle al jove investigador o una 
ERC Starting Grant el 2018. Enguany ha estat seleccionat com un dels confe-
renciants plenaris del congrés biennal de la RSME.
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Begoña Arana Álvarez (La Línea de la Concepción, Cadis, 1985) és diplomada 
en Treball Social i llicenciada en Criminologia i Seguretat Pública per la Universitat 
de Cadis. Ha cursat diferents estudis de postgrau relacionats amb els serveis 
socials, la seguretat pública i la resolució de conflictes. Des dels disset anys, Be-
goña ha treballat per a les persones més desfavorides, dedicant una gran part del 
seu temps a buscar alternatives per millorar la vida dels qui més ho necessiten, 
en llocs com el Centre Penitenciari d’Algesires o com a membre de l’equip de 
prevenció del maltractament infantojuvenil del Campo de Gibraltar. Begoña és la 
directora de Nuevo Hogar Betania, una associació sense ànim de lucre nascuda 
el 2011 que té com a missió atendre qualsevol persona que es trobi en situació 
d’exclusió social, com ara persones sense llar, reclusos i exreclusos, immigrants, 
dones víctimes del tràfic d’éssers humans, famílies o immigrants.
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La jove àrab-israeliana Maria Jammal és cofundadora i directora general de 
Humanity Crew, una organització internacional d’ajuda humanitària que ofereix 
serveis de salut mental i suport psicològic als refugiats en períodes de crisi. 
Maria va decidir crear Humanity Crew després de ser voluntària a les costes de 
les illes gregues el 2015. És graduada en Dret i Psicologia per la Universitat de 
Haifa (Israel), i té un postgrau en Dret de Propietat Intel·lectual per la Universitat 
George Washington dels Estats Units, títol que va obtenir gràcies a una beca 
Fulbright. Entre altres accions i serveis, Humanity Crew disposa d’una xarxa de 
professionals de la salut mental que ofereixen suport en línia a les poblacions 
desplaçades d’arreu del món.

Maria també és membre de la junta del Mossawa Center, amb seu a la ciutat de 
Haifa i creat el 1997 com una organització de la societat civil que treballa amb el 
propòsit de promoure la igualtat per als ciutadans àrabs a Israel. 

PERFIL A XARXES SOCIALS I WEB

 @mariajammal
 @mariains
 www.humanitycrew.org
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