
L’ADEU DE JOAN MANUEL SERRAT A PERALADA

El Festival Castell de Peralada acomiadarà a una de les grans figures de la música en català

aquest  dissabte.  És  l’artista  que  més  vegades  ha  actuat  a  Peralada  –un  total  de  18

vegades– i el 2011 va rebre la Medalla d’Honor del Festival. Les entrades pel concert de

Joan Manuel Serrat estan esgotades.  

Peralada, 14 de juliol de 2022

Peralada viurà aquest cap de setmana un dels moments més especials de la temporada amb el 

concert que oferirà Joan Manuel Serrat en el marc del Festival Castell de Peralada. L’espectacle, que 

marcarà l’inici de la gira per Espanya del cantautor català,  tindrà lloc a l’escenari del Parc del Castell,

un espai que ha resseguit la seva projecció com a artista.

Serrat representa una de les figures més vinculades a la història del Festival. És l’artista que més 

vegades ha actuat a Peralada: un total de 18 vegades tenint en compte els concerts en el marc del 

casino i també del Festival. El 2011 va rebre la Medalla d’Honor del Festival de la mà de la seva 

íntima amiga Carme Mateu. A més, és un cantautor molt estimat per la família Suqué Mateu, així 

com pel públic, que també aquesta vegada ha demostrat la seva devoció pel músic català esgotant 

les entrades pel concert del dissabte. 

El vicio de cantar és el nom de la seva última gira, amb la qual vol acomiadar-se personalment del 

públic amb qui ha compartit vida i cançons durant més de mig segle. El primer concert va ser a Nova 

York, en el Beacon Theatre el passat mes d’abril, i al llarg d’aquests mesos trepitjarà ciutats 

espanyoles i d’Amèrica del Sud com Buenos Aires, Montevideo o Santiago de Chile. L'adeu definitiu 

serà al Palau Sant Jordi el 23 de desembre. 


