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El Cinema Catalunya projectarà òperes en directe  
des dels principals teatres del món 

Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes inicien aquest juliol una nova activitat cultural al Cinema 
Catalunya, la programació d’òperes en directe des dels principals teatres del món. 

Amb la voluntat de poder acostar les grans produccions del gènere als habitants del Ripollès, l’emissió 
d’òperes i esdeveniments musicals, esdevé una nova activitat amb la que el Cinema Catalunya de Ribes de 
Freser potencia el seu ús com a equipament cultural. Obres com TOSCA, RIGOLLETO, DON GIOVANI o IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA són alguns de les produccions que es podran veure. 

La primera projecció es realitzarà el proper 17 de juliol de 2014, a les 21:30, es projectarà des de Teatre 
Grec de Taormina, Sicilia, les dues òperes CAVALLERIA RUSTICANA i PAGLIACCI 

Aquesta primera sessió el preu de l’entrada serà gratuït per les 10 primeres persones que arribin, perquè 
els més aficionats a la música puguin provar l’experiència.  

Un programa de luxe des de prestigiosos teatres lírics 

17/07/2014 21:30  
CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI. Des del Teatre  Grec de Taormina, Sicilia. 
 
25/09/2014 19:30  
IL BARBIERE DI SIVIGLIA. Des de l’Òpera Nacional de Viena. 
 
16/10/2014 19:30. TOSCA 
Des de l’Òpera Nacional de París 
 
20/12/2014 20:00  
RIGOLETTO. Des de l’Òpera Nacional de Viena 
 
05/02/2015 19:30 . DON GIOVANNI 
Des de l’Òpera Nacional de París 
 
18/05/2015 19:30  
L'HISTOIRE DE MANON. Des de l’Òpera Nacional de París 
 

El preu de les sessions serà de 14€, tanmateix hi haurà un abonament per a 5 òperes al preu de 49€ 
(l’abonament serà compartible entre diferents persones) i també hi haurà descomptes per a socis dels 
Amics del Cinema de la Vall de Ribes (12 €) 
 
Les òperes es transmeten gràcies a l'acord establert amb RISING ALTERNATIVE. 
http://www.risingalternative.com 
 
 

Cavalleria Rusticana,  Pagliaci , el Padrí III i Toro Salvatge 

Cavalleria Rusticana (títol original en italià, en català, Noblesa rústica)  és un melodrama d’un acte amb 
música de Pietro Mascagni i llibret en italià de Giovanni Targioni-Tozzetti i Guido Menasci, basat en un 
relat del novel·lista Giovanni Verga. Considerada una de les clàssiques òperes del verisme, es va estrenar 
el 17 de maig de 1890 al Teatre Constanzi de Roma.  

Cavalleria rusticana segueix sent una de les òperes més populars; és la núm. 27 de les cent òperes més 
representades en el període 2005-2010, sent la 16. ª en italià i la primera de Mascagni. Per la seva curta 



durada (1 hora 15 minuts), des de 1893 s'ha representat sovint en un programa doble de dues hores i mitja 
amb Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Hi ha peces que se solen interpretar per separat en concerts, com 
els cors o l'intermedi orquestral. La popularitat d'aquesta obra, de gran emotivitat, es va veure 
enormement reforçada per la inclusió de part d'una representació de la mateixa en la pel · lícula "El Padrí 
III", així mateix l'obra representa el tema principal de la pel·lícula de Martin Scorsese "Toro Salvatge ". 

Teatre Antico Taormina 	  

Construït en el sud d'Itàlia a principis del segle VII abans de Crist, Teatre Antico di Taormina és el segon 
més gran de l'antic teatre grec a Itàlia. Freqüentment utilitzat per a representacions operístiques i 
teatrals, aquest pintoresc teatre s'asseu a la costa de Sicília, és la seu de l'anual Festival Euro Mediterrani.  

	  

Sobre els Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

Entitat cívica gestora del Cinema Catalunya de Ribes de Freser, cinema que va tancar les seves portes 
l'any 2008. L'Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes en va assumir la gestió, iniciant una 
campanya per salvar el cinema centenari de Ribes de Freser amb un conveni amb l'Ajuntament de Ribes de 
Freser. Arrel de la campanya, s'ha aconseguit l'adhesió de 348 socis actius -Ribes té una població de 2000 
persones- també de socis empreses i més de 35 voluntaris obren les portes del cinema cada cop que hi ha 
sessió. Actualment es programen unes 82 pel·lícules anuals, de tots els gèneres, de les quals el 16 són de 
cineclub. Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes és un cineclub adherit a la Federació Catalana de 
Cineblubs. 

 

Per a més informació contactar a l'email: info@amicscinevallderibes.com o amb Joaquim Roqué Paret, 
President dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes. Telèfon: 656325582.	  
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