PRESENTACIÓ / SINOPSIS
És un “Show Líric Còmic i Interactiu” on les protagonistes, Mary Soprano Lleugera, Audrey Mezzo, i la
Sra. Tecla Pianista, juguen amb l’òpera portant-nos a viure entre bambolines un “Assaig General”.
L’argument neix dels Hits més famosos de l’òpera, fent-los servir per explicar els seus caràcters,
la rivalitat, els tics nerviosos, les enveges, les lluites de poder, les trampes que es fan entre
“col·legues”, les diferències vocals i argumentals sobre l’amor, el desamor, la seducció, la traïció o el
poder.
Quin serà el desenllaç final?
T’atreveixes a esbrinar-lo?

MARY SOPRANO
LLEUGERA
És la intèrpret que sempre
li donen els papers de
bella, educada, un àngel
que viu en una eterna
joventut, irradiant,
l’innocència del primer
amor, sempre enamorada
del seu suposat i guapo
xicot de l’òpera, “El Tenor”.
Sempre adorada i
afalagada per tots, fins i tot
l’apuntador, sempre la reina
de la nit, i si no, que li
demanin a Mozart…
Però ella no es conforma,
vol més, i més: ho vol tot!

AUDREY MEZZO

SRA. TECLA PIANISTA

Ah! Però l’Audrey, és un
altre cantar! A l’òpera
acostumen a tractar-la de
segundona, coprotagonista.
Li donen altres papers. Per
la seva veu amb cos i
volum, interpreta a les
maduretes, o directament a
les velles, a les gitanes
bruixes i pobres, a àvies
desvalgudes, i per si no fos
poc, als travestits.

I arribem a la Sra. Tecla,
gran pianista, gran
intèrpret, que no va
triomfar als escenaris com
solista i es dedica a la
preparació i a
l’acompanyament musical
dels cantants en els seus
concerts.

L’Audrey és propera i bona
i el seu gran repte és
cantar de “Soprano
Dramàtica” el rol de “La
Tosca”. Ho aconseguirà?

La Senyora Tecla és tímida
de naixement, amb molt
bon gust musical, i amb
molt a dir a l’assaig general
de “Dos Divas y Un
Destino”.

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets (3 per funció):
ALBA MARTINEZ / Mary Soprano
ANGELA LORITE / Audrey Mezzo
AKIKO NOMOTO / Sra. Tecla Pianista
Direcció escènica i producció: ANGELA LORITE
Fotografia: MARTÍ FRADERA
Disseny vestuari: ANGELES CACERES
Duració: 90 Min total (10 minuts entreacte)
Gènere: Teatre- Musical- Òpera

LES INTÈRPRETS
Son tres intèrprets amb una extensa trajectòria que
s'han conegut cantant Carmen i La Flauta Màgica, al
Cicle d'Òpera al Palau de la Música Catalana l'any
2018. Des de llavors, han actuat en diferents concerts
a Catalunya.
La seva complicitat va ser com l'amor a primera
vista, i això es fa evident en el respecte i l'admiració
que senten l'una vers l'altre. A més és notori el
gaudiment quan treballen juntes. Les tres representen
una magnífica garantia de qualitat a cada representació.
Les seves trajectòries, les avalen!

INTÈRPRETS
ALBA MARTÍNEZ – Soprano lleugera
Jove promesa ja feta realitat amb grans interpretacions
operístiques i grans reptes resolts amb una qualitat
interpretativa inusual per a la seva joventut i qualitat.
És graduada superior en Interpretació de Música
Clàssica i Contemporània, en l'especialitat de Cant líric,
al Conservatori del Liceu amb Eduard Giménez.
Ha treballat amb grans mestres com Cynthia Sanner,
Lorraine Nubar, Kurt Widmer, Mari ella Devia o Lisette
Oropesa.
Realitza el seu debut operístic al Palau de la Música
Catalana amb la “Reina de la Nit”, de la “Flauta
Màgica” de Mozart (Novaria Produccions). Ha cantat en
diferents teatres i sales, com el Reial Cercle Artístic de
Barcelona o el Teatre Eòlia.
Actualment, és professora de cant, piano, llenguatge
musical i directora del cor de l'escola Loreto Abat
Oliba i del Centre d'Estudis Musicals Haro.

ANGELA LORITE – Mezzosoprano
Gran intèrpret d’òpera i sarsuela amb una
dilatada trajectòria professional a escala
internacional. Actualment, consagrada amb
papers rellevants al Palau de la Música
Catalana com: Carmen a “Carmen”, Flora a “La
Traviata”, Tosca a “Tosca”, Tercera Dama a “La
Flauta Màgica”.
Licenciada Superior de Cant al Conservatori
Superior del Liceu. Dins del seu repertori
operístic trobem els rols de: Éboli, Santuzza,
Carmen, Leonora, Amneris, Adalgisa, Rossina,
entre d’altres. Ha cantat a importants teatres
com el, Gran Teatre del Liceu, Teatro de la
Zarzuela, Auditorio Nacional de Madrid i de
Barcelona, Euskalduna de Bilbao, Calderon Valladolid. A més, ha cantat al sud de França, nord d’Itàlia i
Viena, compartint escenari amb cantants com Celso Albelo, Rocio Ignacio, Pancho Corujo, Stefano
Palatchi.
Dels inicis, destacar els Concerts i Òperes dirigides per Guerasim Voronkov amb l’Orquestra del Liceu.
A l’Òpera Nacional de Catalunya i a arreu d’Espanya ha cantat la Missa i el Rèquiem de Mozart,
Rèquiem de Verdi, Missa de Boquerini. Així com els rols de Rossina del “Barbieri di Siviglia”, Suzuky de
“Madame Butterfly”, Maddalena de “Rigoletto”, Orlofsky de “Die Fledermaus”. Ha treballat sota la
batuta de mestres com J. Perez Batista, G. Voronkov, Javier Corcuera (Rtve), Manuel Coves, C.
Diederich, E. Colomer, A. Backlan, Elio Orciuolo, Tulio Gagliardo.

AKIKO NOMOTO - Pianista.
Una magnífica intèrpret d’origen
japonès, virtuosa del piano i alumna
predilecta i avantatjada de la gran
Alicia de Larrocha. Neix a Hakodate
(Japó). Fa més de vint anys que va
arribar a Barcelona amb una gran
admiració pel repertori pianístic
espanyol, que havia descobert a través
dels concerts d’Alicia de Larrocha al
Japó.
Va estudiar a Hokkaido University of
Education de Sapporo i, amb Alicia de
Larrocha a la Academia Marshall. Va
guanyar una beca de Nomura
Foundation per l’investigació de la
música espanyola.
Ha col.laborat en diversos homenatges
a personalitats musicals com Salvador
Brotons, Óscar Esplà, Enrique
Granados, Rodolfo Halffter, Joaquín Nin-Culmell. Joaquín Rodrigo, Rosa Sabater o Carlos Suriñach.
Ha actuat a Esslingen (Alemanya), Barcelona, Girona, Lleida, Palma de Mallorca, Sabadell, Santiago de
Compostela (Espanya), Belfort (França), Arnhem, Ede, Nijmegen, Veenendaal (Països Baixos), Hakodate,
Nemuro, Sapporo, Tokyo (Japó), Morelia, Pátzcuaro (Mèxic).
Actualment, treballa a l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i a Eòlia Escola Superior
d’Art Dramàtic de Barcelona.

REPERTORI
OH MIO FERNANDO - La Favorite - Donizetti
CARO NOME- Rigoletto - Verdi
OH DON FATALE - Don Carlo - Verdi
JE VE VIVRE - Romeo et Juliet - Gounot
EPÍLOGO – (piano) E. Granados
DUO PRENDERO QUEL BRUNETINO – Cosí fan tutte - Mozart
VIA RESTI SERVITA - Le nozze di Figaro - Mozart
II Part
LES OISEAUX DE LA CHARMILLE - Les Contes de Hoffmann - Offenbach
HABANERA- Carmen - Bizet
DER HÖLLE RACHE - Der Zauberflöte - Mozart
DANZA DEL TERROR - (piano) M. De Falla
UNA VOCE POCO FA - Barbieri di Siviglia - Rossini
SEMPRE LIBERA - La Traviata - Verdi

Contacte: Angela Lorite
616233096
angelaloritemezzo@gmail.com

