Òpera Cines Olot
2022
LES NOCES DE FIGARO
(ÒPERA EN DIRECTE)
3 de febrer de 2022 a les 19:15 h
Palais Garnier (Òpera de Paris)

220 min
Director musical: Gustavo Dudamel – Director d’escena: Netia Jones
Cast: Peter Mattei, Maria Bengtsson, Ying Fang, Adam Palka, Lea
Desandre, Angelika Kirchschlager, James Creswell
En una habitació que els ha estat cedida en una casa senyorial propera
a Sevilla, Fígaro i Susana, servents del Comte i la Comtessa Almaviva, es
preparen per al seu casament. Fígaro s’enfurisma quan la seva promesa li
explica que el Comte ha intentat seduir-la i està decidit a venjar-se del seu
amo. El Dr. Bartolo apareix amb la seva antiga criada, Marcelina, que està
decidida a casar-se amb Fígaro. Té en el seu poder un contracte: Fígaro
ha de casar-se amb ella o tornar uns diners que va demanar per avançat.
Les Noces de Fígaro és una de les òperes més emblemàtiques. Brahms va parlar d’ella com un “miracle”, i els
crits de la Comtessa encara ressonen avui en dia com una de les pàgines musicals més recordades.
La nova producció de Netia Jones conserva l’essència mateixa de l’obra de Beaumarchais, mentre explora
amb humor no exempt de picardia les relacions humanes, en una producció que confon la realitat i la ficció.

IL TURCO IN ITALIA (ÒPERA)

3 de març de 2022 a les 20:00 h
La Scala (Milà)

195 min
Director musical:: Diego Fasolis – Director de escena: Roberto Andò
Cast: Erwin Schrott, Rosa Feola, Giulio Mastrototaro, Antonino Siragusa,
Alessio Arduini, Laura Verrecchia, Manuel Amati
Il Turco in Italia, creada per La Scala l’any 1814, és una sofisticada elaboració
filosòfica sobre les relacions amoroses, examinats amb despreniment intel.
lectual i un cinisme profund que recorda al de Così fan tutte (que s’havia
presentat amb èxit a Milà l’any 1807). Però l’obra de Rossini està impregnada d’una profunda melangia, una comprensió de la debilitat humana que
s’alterna amb moments divertits i exagerats.
Aquesta producció de La Scala ve signada per Roberto Andò, director de cinema i premiat narrador. Diego Fasolis, un dels directors més importants de
música barroca, afronta aquesta obra de Rossini a La Scala després dels èxits aconseguits amb Händel i Mozart, gràcies a un elenc que aconsegueix combinar la facilitat pel bel canto amb l’elegància sobre l’escenari.

CENDRILLON (ÒPERA EN DIRECTE)
7 d’abril de 2022 a les 19:15 h
Royal Opera House (Londres)
Òpera Bastille (Òpera de Paris)

160 min
Director musical: Carlo Rizzi – Director d’escena: Mariame Clément
Cast: Tara Erraught, Daniela Barcellona, Anna Stéphany, Kathleen
Kim, Charlotte Bonnet, Marion Lebègueo
Mentre els servents es queixen de la senyora de la casa, arriba per
sorpresa Pandolfe, el seu espòs. Ell hi està d’acord: la seva esposa,
Madame de la Haltière, és dolenta i té molt mal caràcter. Està penedit
d’haver-se casat amb ella i està preocupat per la seva filla, Lucette (a
la que anomenen Cendrillon “Cenicienta”), ja que l’obliguen a fer les
tasques de la casa i no li permeten portar vestits cars com les seves
germanastres.
Amb Cendrillon el compositor Jules Massenet ens ofereix una de les seves
obres més atractives i diferent d’altres adaptacions líriques del conte.
Per marcar la incorporación de Cendrillon al repertori de l’Òpera de Paris, Mariame Clément juga amb la
fantasia del mite, reflexionant sobre els “jo” interior dels personatges mentre els allibera dels seus vestits
ajustats i les sabates lluents.

AIDA (ÒPERA)
19 de maig de 2022 a les 20:00 h
Òpera Bastille (Òpera de Paris)
180 min
Música: Michele Mariotti – Coreografia: Lotte de Beer
Cast: Soloman Howard, Ksenia Dudnikova, Sondra Radvanovsky,
Jonas Kaufmann, Dmitry Belosselskiy, Ludovic Tézier
Ramfis, el cardenal, anuncia a Radamés, Capità de la Guardia Reial, la revolta
dels etíops. Radamés espera ser escollit per a liderar les forces egípcies, i així poder reclamar a Aida (l’esclava preferida de la Princesa Amneris i filla del Rei etiop,
cosa que desconeixen els egipcis) com a la seva recompensa. Encara que Aida i
Radamés están enamorats, Aida viu temerosa pel seu pare Amonasro.
Representada per primera vegada a l’Òpera del Caire per celebrar l’obertura del
canal de Suez, Aida ens porta a la fantasia d’una Antiguitat reconstruïda. Marcat
per al contrast entre una extravagància teatral i la transició cap a un drama més
íntim i personal, la partitura de Verdi aconsegueix distingir l’angoixa interna dels
seus protagonistes de l’imponent escenario històric.

TURANDOT (ÒPERA)

16 de juny de 2022 a les 20:00 h
Arena de Verona (Itàlia)

128 min
Director musical: Giuliano Carella – Director de escena: Franco Zeffirelli
Cast: Maria Guleghina, Salvatore Licitra, Tamar Iveri, Carlo Bosi,
Gianluca Bocchino, Saverio Fiore
Turandot des de l’Arena de Verona en la llegendària producción de Franco
Zeffirelli de l’obra mestra de Puccini. El prestigiós Festival de Verona fa un
homenatge a l’aclamat director d’escena Zeffirelli en la seva vuitanta vuitena
edició. Aquí ens ofereix una sumptuosa posada en escena del conte de fades
de la princesa Turandot, qui només es casarà amb el príncep que resolgui les
seves endevinalles.
La soprano russa Maria Guleghina interpreta a una brillant Turandot.
Salvatore Licitra, en el paper de Calaf, triomfa amb la seva imponent veu
mantenint el control fins i tot en el registre més alt. Mentre que la soprano
Tamar Iveri es converteix en una preciosa i sensible Liù.

