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Semiòpera barroca, en cinc actes.
Composta el 1692 per Henry Purcell 



Quan penso en el somni d’una nit d’estiu no puc deixar de pensar en algu-
nes nits d’estiu de somni que he tingut la sort de viure. I algunes d’aques-
tes nits de somni les he viscut al Festival Castell de Peralada. Primer com 
a espectador i després tenint la gran sort de poder-hi treballar en alguns 
espectacles. Al Festival vaig descobrir alguns dels creadors més impor-
tants. Allà els vaig veure per primera vegada. Anar a passar una nit a Pe-
ralada es va convertir en sinònim de viure una nit de somni. I em vaig con-
vertir en espectador habitual. Per això, quan el Festival em va proposar 
de fer The Fairy Queen totes aquestes màgiques nits em van venir al cap. 
I després d’un període com el que hem viscut tots, amb la impossibilitat 
de poder fer produccions operístiques i teatrals en condicions normals 
i amb la impossibilitat com a espectador de poder-ne gaudir, vaig voler 
relacionar l’obra amb tot això i desitjar que aquesta reina de les fades 
ens tornés a fer somiar. Que les nits d’estiu tornessin a ser màgiques. I 
al mateix temps fer un petit i sincer homenatge al festival que tants mo-
ments m’ha regalat. Els autors i compositors perduts als jardins del cas-
tell buscant inspiració perquè les grans nits tornin, els personatges de les 
òperes més emblemàtiques que s’han vist al festival esperant el seu torn 
per aparèixer a escena... un exercici teatral amb la meravellosa música 
de Purcell de fons. En realitat, l’obra en si era una excusa per als números 
musicals inspiradíssims. La versió original de The Fairy Queen es com-
ponia del text de “A Midsummer Night’s Dream” de Shakespeare acom-
panyada dels números musicals de Purcell que formàvem “masques” 
representades al final de cada acte de l’obra. El geni de Purcell i la seva 
imaginació desbordant el van portar de vegades a fer números musicals 
relacionats amb l’obra i d’altres no. La relació amb l’obra de Shakespeare 
era només una excusa per donar llum i sentit al seu geni. I ens ha semblat 
que aquesta estructura atípica era una gran oportunitat per parlar del 
retrobament entre públic i espectadors en un espai tan emblemàtic com 
és el festival.

THE FAIRY 
QUEEN
H. PURCELL

Joan Anton Rechi
Director d’escena



Joan Anton Rechi ens proposa somiar desperts, tocant de peus a terra. És un conte 
de fades, un somni que és un homenatge a l’òpera i al teatre. I, de retruc, també un 
homenatge a Peralada, pel que suposa el festival: aquesta possibilitat de somiar du-
rant les nits d’estiu. Uns somnis en forma d’òperes, uns somnis que ens hi endinsem a 
través del bosc, dels jardins, un espai oníric que abona el terreny del desig i la llibertat. 
Segueix l’estructura de la semiòpera d’Henry Purcell, The Fairy Queen, inspirada en El 
Somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare. De fet, La reina de les fades de Purcell 
va dels somnis, de la imaginació, de les il·lusions i els desitjos. Una reinterpretació amb 
un seguit de números musicals i de ballet a partir de l’univers musical de Purcell i de 
ressonàncies shakesperianes que creixen amb la presència del bosc, dels jardins de 
Peralada, aquest indret on tot és possible i per on hi desfilen una colla de personatges 
a cavall de la realitat i els somnis. Per això el poeta borratxo és un compositor a la re-
cerca d’inspiració per escriure un text que faci possible que torni la màgia del teatre, 
de l’òpera a les nits d’estiu, en espais com el de Peralada, textos que ens fan i han fet 
somniar. I El poeta a recer d’aquest bosc l’acompanyen les fades Titània, Oberó i Puck 
i una colla de personatges, que resulta que són els grans personatges de les òperes 
que s’han representat a Peralada: Butterfly, Mario Cavaradossi de Tosca, Turandot, Don 
José de Carmen, una walkiria... i tots ells com els 6 personatges a la recerca d’autor 
de Pirandello, estan pendents que torni la màgia. Que el poeta s’inspiri i creï un text a 
través del qual, tan ells com nosaltres, puguem sospirar.

I és aquest efecte del teatre d’òpera dins del teatre, un recurs que també explorava 
William Shakespeare a les seves obres, el que impregna aquesta òpera. 

Un muntatge que no us heu de perdre si el que voleu és continuar somniant aquestes 
nits d’estiu, a Peralada.

Martí Gironell
Periodista i escriptor

THE FAIRY QUEEN. 
LA REINA DE 
LES FADES.



Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l’UPC 
de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical d’espectacles de dansa, cinema, 
televisió i, sobretot, de teatre, col.laborant amb directors com Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Josep Maria 
Flotats, Joan Ollé, Sergi Belbel i Jordi Prat i Coll. El 2020 rep el premi Butaca a la millor composició musical 
de Teatre per la música de  La Rambla de les Floristes  (Teatre Nacional de Catalunya).

A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista 
i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet. També ha compartit escenaris amb artistes com  Joan 
Albert Amargós, Eliseo Parra, Sílvia Pérez Cruz, Sting, Paul Simon, John Cale, Ute Lemper, Rolando Villazón, 
Philippe Jaroussky, Mayte Martín, Judit Neddermann, Dulce Pontes, Nina, Alfonso Vilallonga, Kepa Jun-
quera, Maria Farantouri, Santiago Auserón, Maika Makovski, Nigel Kennedy, Maya Plisetskaya o Blaumut.

Ha dirigit l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya  (OBC), l’Orquesta Nacional de Ando-
rra (ONCA), l’ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del 
compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de 
l’OBC, enregistrant com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records.

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC), inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval 
col.laborant amb Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, L’Arpeggiata, Mala Punica, La Hispanoflamenca, 
The Rare Fruits Council, Les sacqueboutiers de Toulouse, La Caravaggia i MUSIca ALcheMIca. Ha actuat en 
prestigiosos festivals de música i sales de concerts d’Europa, Amèrica i Àsia. 

Ha reallitzat més de 40 enregistraments, per a segells discogràfics com  Aparté, Alia Vox, Erato, Passacai-
lle o Pan Classics.

Des del 2005 és director de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí.

Actualment és professor d’Improvisació i de Música de cambra a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), professor de clave i baix continu en el Programa d’Interpretació Històrica a l’Escuela Superior de 
Música Reina Sofía de Madrid, i director artístic del cicle de concerts al Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes.

Al Festival Castell de Peralada ha dirigit als contratenors Xavier Sabata (2014), Max Emanuel Cencic (2015) 
i també l’espectacle Combattimento de Monteverdi (2016). Al 2018 va tornar al Festival per dirigir l’espec-
tacle de nova creació El Bis amb Xavier Santa i Rafael R. Villalobos i al 2019 va dirigir l’espectacle Ingràvida 
Floració. La passada edició va dirigir Orlando de Händel.

DANI 
ESPASA

Nascut en el Principat d’Andorra. Va estudiar interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona i també his-
tòria antiga a la Universitat de Barcelona. Com a director es va iniciar primer en el teatre. Al cap d’uns anys 
fa el salt a la direcció operística. El seu recorregut professional com a director en aquest camp comença el 
2003 amb Orphée aux enfers d’Offenbach i fins ara ha abraçat tota mena de repertoris, dirigint des d’òpera 
buffa (Il Barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L’Elisir d’Amore, Cosí Fan Tutte, L’Italiana in Algeri), opera seria  
(Adriana Lecouvreur, Krol Roger, Werther, Un Ballo in Maschera, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Salome, 
Midsummer Night’s Dream, Madama Butterfly, Ariadne Auf Naxos), òpera barroca (Combattimento), ope-
reta (Die Csardasfürstin), Sarsuela (De lo Humano y lo Divino) o inclús musical (Man of La Mancha, Into 
the Woods, Love Life), treballant en ciutats com Madrid, Barcelona, Bogotà, Bilbao, Londres, Düsseldorf, 
Duisburg, Mainz, Basel, Freiburg, Aachen, Oman, San Lorenzo del Escorial, Oviedo, Oslo, Peralada, Lisboa, 
San Francisco, Boston, Buenos Aires o San Sebastià.

Aquest any fou l’encarregat de dirigir la cerimònia de l’entrega de premis Òpera XXI al teatre Cervantes de 
Màlaga.

Entre els seus últims projectes ha dirigit Lohengrin de R. Wagner a Chemnitz, Samson et Dalila de Saint-
Saens a Dusseldorf, Le Nozze di Figaro de W.A. Mozart a Freiburg, Il trovatore de Verdi a Helsinki, Madama 
Butterfly de Puccini a l’Òpera d’Oviedo i el teatre de la Maestranza de Sevilla, Sweeney Todd de Sondheim 
a Aquisgran i Faust de Gounod i Fidelio de Beethoven a La Fenice de Venècia.

Els seus pròxims projectes el portaran a Bogotà per Ariadne auf Naxos al teatre Colón, a Tel-Aviv Aleko  de 
Rakhmàninov i Cavalleria Rusticana de Mascagni a la Israeli Opera i La zorrita astuta de Janacek a Chem-
nitz (Alemanya).

Al Festival Castell de Peralada va debutar com a director d’escena amb Combattimento de Monteverdi, 
producció del Festival Castell de Peralada el 2016 i també va dirigir Madama Butterfly de Puccini,  copro-
ducció del Festival de Peralada i la Deutsche Oper Am Rhein Düsseldof Duisburg, muntatge que el Festival 
va portar a la Royal Opera House de Muscat (Oman).

JOAN ANTON 
RECHI 



Va estudiar Arquitectura a la UTADEO a Colòmbia i va cursar estudis superiors al conservatori de Cartagena 
d’Índies. 

Els seus treballs com a escenògraf inclouen operes, musicals i espectacles de creació. L’any 2016 es vin-
cula a l’equip de treball del director escènic Joan Anton Rechi. Realitzant títols com Don Giovanni, La Gran 
Duquesa de Gerolstein i Sweeney Todd pel Theater Aachen a Alemanya, Samson et Dalila per La Deutsche 
Opera m Rhein a Düsseldorf i Duisburg, Aida pel Landestheater Detmold, Into the Woods pel Landestheater 
Coburg, L’òpera Fidelio pel Teatre La Fenice a Venècia i un espectacle de creació basat en el Winterreise de 
Schubert estrenat a l’Auditori Nacional d’Andorra.

A Colombia va participar amb la seva posada en escena de La Princesa i la arveja pel Festival Ópera al 
Parque i l’òpera Salome de Strauss pel Teatre Mayor de Bogotà. 

Actualment prepara Ariadne Auf Naxos de Strauss pel Teatre Colon de Bogotà. 

GABRIEL 
INSIGNARES

Entre els seus últims treballs destaquen Emma, El Locos de los balcones i La sessió final de Freud. Entre les 
seves produccions líriques ha creat el vestuari per Rigoletto, Zaide, Cosi fan tutte, La Favorita, El rapto en 
el Serrallo… així com un gran número de sarsueles en els principals Teatres Espanyols. Ha concebit el ves-
tuari per grans produccions de musicals com El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, Sonrisas y Lágrimas 
i Golfus de Roma entre altres. Recentment ha creat el vestuari per La Bohéme en Den Jysque opera de Di-
namarca i l’òpera de cambra amb titelles Fantochines, a la Fundació Juan March, així com les pantomimes 
El Sapo Enamorado i El corregidor i la Molinera a la Fundació Jacinto Guerrero i Teatre de la Zarzuela. Pel 
cinema ha firmat el vestuari per la pel·lícula Savage Grace dirigida per Tom Kalin. 

GABRIELA 
SALABERRI

Va iniciar la seva trajectòria professional el 1992, realitzant els seus primers dissenys d’il·luminació per 
companyies i sales alternatives de Madrid mentre cursava els seus estudis d’imatge i so. El 1994 va rea-
litzar una gira de tres mesos com il·luminador de la companyia Teatro de Danza Española als Estats Units. 
Va estudiar direcció de fotografia a l’Escola de Cinematografia de Madrid. Va treballar pel Centre Dramàtic 
Nacional com ajudant de la direcció tècnica (1999-2000) i el 2002 va començar a col·laborar amb el Gran 
Teatre del Liceu com a director de fotografia (retransmissions de televisió i gravacions per DVD) i il·lumina-
dor. Des de llavors ha col·laborat amb artistes com Stefan Herheim, Joan Font, Gilbert Deflo, Guido Torlonia 
i Emilio Sagi. En dates recents ha realitzat la il·luminació de Carmen al Liceu de Barcelona i de Madama 
Butterfly, dirigida per Joan Anton Rechi, al Festival Castell de Peralada. Al Teatro Real ha col·laborat a 
Brokeback Mountain i El retablo de Maese Pedro. 

ALBERTO 
RODRÍGUEZ 



Dissenyador de So, ha treballat en teatre, musicals, circ, televisió i musica. 

Una de les característiques que diferencia a Roc Mateu és el seu perfil creatiu, participant sempre en 
l’equip artístic de les produccions, aportant dramatúrgia a les obres des del camp sonor.

També té una participació activa en la escena internacional dins de “Masters Club de DPA”, participant 
com a ponent als workshops que organitza DPA i participant en el desenvolupament de taules de so i equi-
pament acústic i de so envolvent. 

Ha col·laborat amb directors de teatre com  Mario Gas, Lluís Pasqual, Tortell Poltrona, Oriol Broggi, Carme 
Portaceli, Sergi Belbel, Àlex Rigola, Joan Font, Joan Ollé, Xavier Albertí, Josep Maria Mestres i Angel Llacer 
entre d’altres. 

Entre els seus treballs de disseny de so podem destacar El Llibre de les Bèsties (1995) de Comediants, 
La Nit de les Mil Llunes (1998-1999) de Circ Crac, Caída y ascenso de Mahagonny (2007), Sweeney Tood 
(2008), Follies (2012) de Mario Gas, La Casa de Bernarda Alba (2009) de Lluís Pascual, Delicades (2010) i 
Aventura (2012) de T de Teatre, Carmina Burana (2011) de La Fura dels Baus, Hair (Madrid, 2011), L’Auca del 
Born (2012) de Jordi Casanovas, El caballero de Olmedo (2014) i Romancero Gitano(2019)  de Lluís Pascual, 
Mar i Cel (2014) i Scaramuche (2016), de Dagoll Dagom, El Petit Princep (2015), La Jaula de las Locas (2018) 
i  La tienda de los Horrores (2019) d’Àngel Llacer i Manu Guix, entre d´altres. 

ROC 
MATEU

Mar Gómez, titulada en dansa clàssica per l’Escola d’Art Dramàtic i Dansa de València i en dansa contem-
porània per l’Institut del Teatre de Barcelona, és ballarina, coreògrafa i directora de la seva pròpia compan-
yia, fundada al 1993 quan reuneix a l’espectacle A la larga algo te hará dues peces guanyadores al Concurs 
Ricard Moragas de Barcelona i al Certamen coreográfico de Madrid. Actualment dirigeix també l’espai de 
creació “Sala Melmac” situat a Barcelona, a la seu de la companyia. 

D’entre les seves obres destaquen La matanja de Tezas (Teatre Lliure 1994), Hay un pícaro en el Corral 
(Teatre Rialto 2001); La casa de l’est  (Teatre Nacional de Catalunya 2002); El Ganxo  (Gran Teatre del Liceu 
2006); Dios Menguante (Teatro Olimpia 2006), Perdiendo el tiempo (Mercat de les Flors 2011) i Sempreviva 
(Festival Sismògraf 2020). 

La seva línia de treball s’emmarca en la dansa teatre i les característiques principals de les seves crea-
cions són la narrativitat, la minuciosa caracterització de personatges mitjançant el treball del gest i del 
llenguatge coreogràfic, intensitat física i, especialment, el seu personal sentit de l’humor.

Paral·lelament al treball amb la seva companyia, Mar Gómez ha col·laborat com a coreògrafa en una gran 
quantitat d’obres dirigides, entre d’altres, per Ariel García Valdés, Calixto Bieito, T de Teatre, Monti&Cia, 
Lluís Danés, Ricard Salvat, Roger Gual, Magda Puyo o Els Joglars. 

Ha rebut, entre d’altres, el Premio MAX com a millor intèrpret femenina de dansa 2008, el Premi Ciutat de 
Barcelona 2010 per la seva obra Dios Menguante i el Premi de la Crítica Valenciana 1993 per l’espectacle 
La matanja de Tezas. 

MAR 
GÓMEZ



Ensemble O Vos Omnes va ser fundat l’any 2011 pel director i compositor Xavier Pastrana. Amb una llarga 
experiència en la música coral i de formació transversal en el camp de la música clàssica, Xavier Pastrana 
ha aconseguit en poc temps situar l’”Ensemble O Vos Omnes” com un dels grups vocals de música antiga 
amb més projecció de Catalunya. 

De la passió per la música antiga neix la voluntat de connectar el seu repertori amb el món actual, fent, de 
cada concert, una experiència única, propera i commovedora per a tots. 

Cada projecte de l’Ensemble pretén posar en valor la capacitat de la música antiga de dialogar amb la so-
cietat contemporània. Treballant en la recuperació, contextualització i creació de nous repertoris i formats, 
”Ensemble O Vos Omnes” proposa concerts i treballs discogràfics sorprenents i de gran rigor tècnic. 

Les seves interpretacions de música barroca han sigut destacades per la premsa especialitzada, tan per 
les obres de gran format com en les de petita factura. També han sorprès les seves interpretacions de mú-
sica contemporània, que han sigut reconegudes per compositors reconeguts com Bernat Vivancos o Joan 
Magrané. La capacitat de combinar precisió tècnica amb un so distintiu i de gran musicalitat és el segell 
que ha dut a l’Ensemble O Vos Omnes a ser considerat un grup únic en la seva especialitat. 

Enguany L’Ensemble O vos Omnes serà l’artista resident del Festival Castell de Peralada, participant en 
diferents muntatges de manera simultània.

ENSEMBLE O 
VOS OMNES

Tot i haver completat la carrera de guitarra, molt aviat va descobrir la seva passió per la direcció i la com-
posició. Com a director té experiència en diversos  camps (orquestral, coral, infantil...), on sempre ha sigut 
reconegut per la seva sensibilitat musical i l’elegància de la seva direcció. Ha estat davant de diverses 
formacions però és amb Ensemble O Vos Omnes amb qui ha aconseguit el reconeixement com a director 
d’un dels millors cors del país. 

En la seva etapa de formació va estudiar composició i orquestració amb Manel Oltra, eminent compositor 
català valorat especialment per la seva obra coral. Com a resultat d’aquest estudi, Xavier Pastrana de-
mostra un gran domini de la textura coral i una sorprenent capacitat en les seves interpretacions de posar 
en relleu els elements formals i les tensions i distensions musicals, mantenint sempre una gran atenció a 
l’equilibri ideal i la independència de les veus en cada passatge. 

Per completar els seus estudis, Pastrana va passar una curta temporada a la Universität für Musik und 
darstellende Kunst de Viena, on va estudiar direcció orquestral amb U. Laiovich i S. Pironkoff, tot i que sem-
pre ha confessat una especial predilecció com a mestre pel director Salvador Mas. 

El primer contacte amb la musica antiga li ve del director de Luxemburg, Pierre Caó, amb qui va estudiar a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya. A partir de l’estudi amb aquest director, Xavier Pastrana inicia 
una relació idíl·lica amb la música anterior al segle XIX que combina amb la seva faceta de compositor, la 
qual, per tant, el mantenen també amb contacte amb la música del segle XXI. 

XAVIER 
PASTRANA



Vespres d’Arnadí és una orquestra barroca creada l’any 2005 per Dani Espasa i Pere Saragossa per oferir 
versions plenes d’emoció, frescor i espontaneïtat, utilitzant instruments i criteris històrics. El seu nom 
recorda els concerts que al segle XVIII, eren habitualment oferts als vespres com a postres dels sopars 
distingits de nobles i burgesos. Carabassa, sucre i ametlles són els ingredients de l’Arnadí, un dels postres 
més antics del País Valencià.

Amb una intensa activitat concertística, el conjunt actua a importants sales i festivals d’Europa com Pera-
lada, Barcelona, Sevilla, Santander, Madrid, Londres, Halle, Praga i Ostrava, entre d’altres.

Vespres d’Arnadí compta amb els treballs discogràfics Pièces de Simphonie de Charles Desmazures, Missa 
en Re Major de Josep Mir i Llussà i Anna Maria Strada, La favorita de Händel, tots tres sota el segell Mu-
sièpoca. L’últim dels discos porta per títol L’Alessandro amante, i està protagonitzat pel contratenor Xavier 
Sabata i editat amb el segell Aparté.

A més dels cantants esmentats, l’orquestra col·labora amb prestigiosos solistes, com les mezzosopranos 
Vivica Genaux, Mary Ellen Nesi i Marta Infante; les sopranos Núria Rial, María Hinojosa, Sunhae Im i Marie 
Lys; les contralts Hilary Summers i Sonia Prina; i els tenors Emiliano González Toro i Juan Sancho, per ci-
tar-ne alguns exemples.

Al Festival Castell de Peralada han actuat en varies ocasions sota la direcció de Dani Espasa i Fausto Nardi. 
El seu debut va ser l’any 2015 al costat del contratenor Xavier Sabata. L’any passat van participar a la nova 
producció operística del Festival, l’Orlando de Händel. 

VESPRES 
D’ARNADÍ

El contratenor català Xavier Sabata es va formar com a actor a l’Institut del Teatre de Barcelona abans 
d’estudiar cant a l’Escola Superior de Música de Catalunya i a la Hochschule für Musik de Karlsruhe, on els 
seus mestres van ser Hartmut Höll i Mitsuko Shirai. Les produccions d’òpera l’han dut als escenaris d’òpera 
més distingits de tot el món, com el Teatro Real de Madrid, el Teatre del Liceu de Barcelona, el Théâtre des 
Champs-Elysées de París, l’Staatsoper Unter den Linden, el Theater an der Wien, el Teatro La Fenice de 
Venècia i el Grand Théâtre de Genève i a la Wiener Staatsoper. 

El repertori de Sabata va des de Cavalli i Monteverdi i els herois de l’òpera seriosa barroca fins a obres 
contemporànies. Entre els papers principals tenim Bertarido a Rodelinda de Händel amb Claus Guth i sota 
les ordres de Stefano Montanari a l’Òpera de Lió, i també al Teatro Municipal de Santiago de Xile; Ottone en 
una reposició de L’incoronazione di Poppea de Monteverdi sota la direcció de Diego Fasolis a la Staatsoper 
Unter den Linden; Endimione a La Calisto dirigit per David Alden amb Ivor Bolton al Teatro Real de Madrid; 
l’estrena mundial de L’enigma di Lea al Gran Teatre del Liceu de Barcelona; el paper principal de Rinaldo 
de Händel al Théâtre des ChampsElysées i de gira amb Christophe Rousset i la Kammerorchester Basel, i 
també en una nova producció del Festival de Peralada; i Ottone a l’Agrippina de Händel en una gira europea 
amb Il Pomo d’Oro i Maksim Iemelianitxev. Ha actuat amb conjunts com Les Arts Florissants, Europa Galan-
te, Collegium 1704, la Venice Baroque Orchestra i l’Orquestra Barroca Sevilla, i col·labora regularment amb 
directors d’orquestra de la talla de Fabio Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, Alan Curtis, Gabriel Garrido, 
Andrea Marcon, Xavier Díaz Latorre i Ivor Bolton. Quant als concerts, l’han dut a actuar al Concertgebouw 
Amsterdam, el Barbican Centre i el Wigmore Hall de Londres, el Lincoln Center, el Kennedy Center de Was-
hington, el Tchaikovsky Hall de Moscou, l’Auditori Nacional de Madrid i el Palau de la Música de Barcelona, 
així com al Festival de Salzburg, el Festival d’Ais de Provença, el Festival de Música Antiga d’Innsbruck i el 
Dresdner Musikfestspiele. Va rebre el Premi Òpera Actual el 2013 i el Premi Tendències d’El Mundo el 2014, i 
va ser nominat a Millor Artista Masculí el 2019 en els Premis Internacionals d’Òpera. La seva extensa disco-
grafia inclou els segells més importants, com ara Virgin Classics/EMI i Decca, i enregistraments de les òpe-
res Faramando, Arminio i Ottone de Händel, el disc multipremiat L’Alessandro amante i el paper principal de 
Tamerlano. També ha participat en l’equip de la Gala Night of Countertenors, juntament amb Max Emanuel 
Cencic, Jurij Minenko i Franco Fagioli, publicat per DECCA. A més de les seves actuacions als escenaris 
operístics, a Xavier Sabata li apassionen els lieder, i recentment ha publicat “Schubert Winterreise” per al 
segell Berlin Classics, que inclou les seves actuacions a Barcelona i a Girona. 

Va debutar a Peralada el 2014 amb el recital Furioso, o rere les passes d’Orlando. El 2016 ho va fer amb 
l’espectacle Alexandre el Gran, l’home que va conquerir el món i el 2018 va tornar com Artista Resident 
amb l’òpera Rinaldo i amb l’espectacle El Bis. La passada edició va protagonitzar Orlando de Händel amb 
direcció escènica de Rafael R. Villalobos i direcció musical de Dani Espasa. 

XAVIER 
SABATA



Va estudiar al Conservatori de Lisboa i al Flandes Opera Studio. Especialment dedicada al repertori ba-
rroc, va treballar amb directors com Ivor Bolton, William Christie, Michel Corboz, Vincent Dumestre, Enrico 
Onofri, Leonardo Garcia Alarcón i Marc Minkowski. 

Els seus entregistraments inclouen el Rèquiem de Fauré amb Sinfonia Varsovia i Michel Corboz, el Judi-
cium Salomonis de Charpentier amb Les Arts Florissants, Sementes do fado i La Spinalba d’Almeida amb 
Os Músicos do Tejo, L’Orfeo de Monteverdi amb Cappella Mediterranea amb Leonardo Garcia Alarcón i Les 
Indes Galantes amb La Chapelle Harmonique sota Valentin Tournet. També va gravar un CD en solitari, amb 
àries d’Albinoni. Els seus enregistraments en DVD inclouen L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, Dido 
i Aeneas de Purcell, Les Indes Galantes de Rameau i David et Jonathas de Charpentier. 

Ha treballat amb directors d’escena com Deborah Warner, Andreas Homoki, Barry Kosky, Pier Luigi Pizzi, 
Graham Vick i Jonathan Kent i en teatres com l’Òpera de Lyon, el Theater an der Wien, l’Òpera Estatal de 
Baviera, l’Òpera de Flandes, l’Òpera Nacional Holandesa, Gulbenkian, Salle Pleyel així com als festivals 
d’Aix-en-Provence, Edimburg Glyndebourne i Salzburg. 

Entre els seus últims esdeveniments a ressaltar destaquen Elisa a L’Ipermestra de Cavalli al Festival de 
Glyndebourne, el seu debut al Festival de Salzburg com a Drusilla a L’Incoronazione di Poppea, el paper 
principal de l’Alceste de Gluck al Teatro Nacional de Sao Carlos i un externs recorregut per la sarsuela 
barroca Coronis de Sebastian Durón (paper protagonista) amb Le Poème Harmonique. 

Els projectes d’aquesta temporada inclouen el seu debut al Theater an der Wien en el rol principal de l’òpe-
ra Zenobia d’Albinoni, i al Grand Theatre Geneve en el paper de Sangaride a l’òpera Atys de Lully, que també 
es presentarà a l’Opera Royal de Versalles. Els concerts inclouen projectes amb Le Poème Harmonique, 
l’Orquestra de Cambra Escocesa i el Cor i l’Orquestra de la Fundació Gulbenkian de Lisboa. 

ANA 
QUINTANS

La soprano holandesa va estudiar amb Margareet Honig en el Conservatori de Amsterdam i a l’Òpera neer-
landesa. Va ser guanyadora del primer premi en la Presentació Vocalisten de Erna Spoorenberg i va parti-
cipar en el Jardin des Voix 2005 (Les Arts Florissants). 

Va fer el seu debut cantant el paper principal de La Périchole i continuà cantant papers com Musetta a La 
Bohème, Karolina en Dvê Vdovy, Drusilla / Virtù / Damigella / Valletto a L’incoronazione di Poppea, Julia a 
Der Vetter aus Dingsda, Belinda a Dido i Eneas, Echo a Ariadne auf Naxos, Thisbé a Pirame et Thisbé, Ilia a 
Idomeneo, Despina a Cosi fan Tutte, Cléone / Suivante / Ombre a Castor et Pollux, Donna Elvira a Don Gio-
vanni, Emilie / Fatime a Les Indes Galantes, Oriane a Amadis (Lully), Hypermnestre a Les Danaïdes (Salieri), 
Camille a Les Horaces (Salieri), La Gloire / Phénice / Mélisse a Armide (Lully), Phèdre (Lemoyne), Alceste 
(Lully), Orfeo (Rossi) i La Contessa a Le Nozze di Figaro (Mozart) en numerosos teatres i festivales a Europa 
(DNO, Liceu, Teatre Real, Òpera Nacional de Lorena, Òpera Real de Valonia, Teatre Aalto Essen, Gran Teatre 
de Luxemburgo, Fez tival d’Aix-en-Provence, Wiener Festwochen, Concertgebouw, Philharmonie de Paris, 
Wigmore Hall).

Tot i que la seva carrera inclou estils des del període de Monteverdi fins a Britten, es va especialitzar en la 
música barroca francesa, treballant junt a William Christie, René Jacobs, Christophe Rousset, Raphaël Pi-
chon, Hervé Niquet, Skip Sempé, Frans Brüggen i Leonardo Alarcon, entre altres. La seva discografia mostra 
una varietat de compositors com Bach, Purcell. Lully, Rameau, Mendelssohn, Mahler i Gounod. 

JUDIT VAN 
WANROIJ



Entre els plans presents i futurs de Mark Milhofer hi ha Ferrando Così fan tutte Freiburger Barockorchester, 
Eumete a l’Ulisse de Monteverdi per al Maggio Musicale i l’Òpera de Florència, Atlanta Il Palazzo inanctato 
Òpera de Nancy, Òpera Nacional de la Lorena i Òpera de Dijon, Apollo Orpheus Royal Danish Opera House, 
Doktor Tri Sestry Oper Frankfurt, Arnalta L’incoronazione di Poppea Staatsoper unter den Linden, Tenor al 
King Arthur de Purcell al Theater an der Wien, Thespis/Mercure Platée Semperoper Dresden, Ferrando Così 
fan tutte Israeli Opera i Almaviva Il barbiere di Siviglia Nederlandse Reisopera. 

Abans ha interpretat a papers a l’Orpheus de Rossi i Eumaeus Il ritorno d’Ulisse Royal Opera House Covent 
Garden, Nadir Les pêcheurs de perles Òpera de Daegu, Corea, The Fairy Queen de Purcell i Thespis/Mercure 
Platée Staatstheater Stuttgart, Lysander A Midsummmer Night’s Dream Teatro Massimo di Palermo, Ac-
téon (paper protagonista) Les Talens Lyriques, Pisandro Il Ritorno d’Ulisse amb René Jacobs i  B’Rock a La 
Monnaie i el Theater an der Wien, Ernesto Don Pasquale Teatre Nacional de Croàcia, Almaviva Il barbiere 
di Siviglia i Camille Die lustige Witwe Òpera  de Graz, Don Ramiro La Cenerentola Stadttheater Berna, Prinz 
Schneewittchen Theater Basel, King Arthur i NICEA a l’Amor vien dal destino de Steffani i Intelletto/Piacere 
Rappresentazione di anima et di corpo Staatsoper Berlin, Almaviva Il barbiere di Siviglia Concertgebouw 
Amsterdam. També cal destacar el Taxis a Les aventures du roi Pausole de Honegger, Lawyer Punch and 
Judy i Colin Le devin du village Grand Théâtre de Genève, Madwoman Curlew River Perugia Musica, Pres-
teigne Festival i Sagra Musicale Umbra Festival, la Pulcinella de Stravinsky al Teatro San Carlo de Nàpols, 
Wangel The Lady from the Sea Scottish Opera, Karmazov Leggenda, Don Narciso Il turco in Italia i Bob Boles 
Peter Grimes Teatro Regio de Torí, Belmonte Die Entführung aus dem Serail Salzburg i Rennes, Narraboth 
Salome Teatro Comunale Bologna, Linfea La Calisto Geneva, Il Conte Di Bosco Nero La vedova scaltra La 
Fenice, Jean Cocteau The Banquet Teatro dell’Opera Roma, Ferrando Così fan tutte a la famosa producció 
de Giorgio Strehler a Pequín i Moscou i Orphée aux enfers (paper protagonista) Teatro Lirico di Cagliari. 

Quant als concerts, ha tocat Il ritorno d’Ulisse amb René Jacobs i B’Rock, als Proms amb The King’s Con-
sort, amb I Pomeriggi Musicali a Milà així com amb l’Orquestra de Santa Cecilia de Roma, l’Orquestra Filhar-
mònica de Monte Carlo, al Festival d’Aldeburgh i en recitals al Queen Elizabeth i al Wigmore Hall.

MARK 
MILHOFER

Va néixer a Glasgow i va estudiar veu amb Ryland Davies al Royal College of Music de Londres. Recentment 
va cantar Rinaldo (Armida de Haydn) sota la direcció de René Jacobs a Varsòvia, Viena i Basilea, el paper 
principal al Zoroastre de Rameau a la Komische Oper de Berlín, Secrecy (La reina de les fades de Purcell) 
així com el paper principal a Platée a l’Òpera de Stuttgart, Admète (Alcesta de Gluck) a la Ruthrtriennale i 
Sospiro (L’Opera seria de Gassmann) a La Monnaie de Brussel·les. Els seus altres papers inclouen Comte 
Almaviva (Il Barbiere di Siviglia), Eurimaco (Il ritorno d’Ulisse in patria), Janek (The Makropulos Affair), 
Alessandro (Il Re pastore), Peter Quint (The Turn of the Screw), Lysander ( Somni d’una nit d’estiu), Lindoro 
(L’Italiana in Algeri), Pelléas (Pelléas et Mélisande), Linfea (Calisto) i Lechmere (Owen Wingrave) a la Royal 
Opera House de Londres, l’Òpera Nacional anglesa, l’Òpera Escocesa, Festival de Música Barroca d’Inns-
bruck i de gira amb Matheus Ensemble. 

També actua en concert amb un ampli repertori que inclou Missa Solemnis de Beethoven, Belshazzar de 
Handel (Festival de Salzburg), Carmina burana de Carl Orff (BBC Proms), Elias de Mendelssohn, L’Enfance 
du Christ de Berlioz (Fondation Gulbenkian), Susanna de Händel, Magnificat, Oratiori de Pasqua i Missa en 
si menor sota la direcció de directors com Daniel Reuss, Ottavio Dantone, Sir Andrew Davis, Jeffrey Tate, 
Paul McCreesh, Mark Padmore, Frans Brüggen i Jonathan Cohen. També ha gravat An Ode on the Death of 
Mr. Henry Purcell de John Blow amb l’Arcangelo Ensemble sota la batuta de Jonathan Cohen. 

THOMAS 
WALKER



La seva passió per la veu de de Nicolas Brooymans és evident des de la seva infantesa: als 12 anys, es va 
unir al Cor d’Infants de l’Òpera de París sota la direcció de Francis Bardot. Més endavant, va mantenir el 
seu amor pel cant coral unint-se al Cor de l’Exèrcit Francès, del qual serà membre des del 2012. Al mateix 
temps, canta en diferents conjunts vocals com l’Aedes Ensemble (Mathieu Romano) o el Correspondances 
Ensemble (Sébastien Daucé).

Amb el conjunt Pygmalion (Raphaël Pichon), amb qui aborda el repertori dels segles XVII i XVIII, va partici-
par en la reconstrucció del funeral de Lluís XIV i els Vespers de Monteverdi a la Capella Reial de Versalles, 
així com en la producció Ercole Amante de Cavalli a l’Òpera Còmica i a l’Òpera Reial de de Versalles el 
novembre del 2019. Amb Collegium 1704 (Vaclav Luks), va interpretar el paper de Boreas a Les Boréades 
de Rameau al Festival d’Utrecht, que va repetir a Viena, Moscou i Versalles.  Interpreta Plutone a l’Orfeo de 
Monteverdi al Théâtre du Capitole de Tolosa i a Ginebra amb el conjunt I Gemelli (Emiliano González-Toro), i 
participa en la gravació que en fa Naïve. 

Com a solista, interpreta les grans obres del repertori sagrat com el rèquiem de Mozart o la missa en do 
menor, la Passió de Bach, el Messies de Handel, les Set últimes paraules de Crist i La creació de Haydin, 
però també un repertori més líric (Summer Nights de Berlioz, la Missa di Gloria de Puccini, el rèquiem de 
Verdi, l’Stabat Mater de Rossini). Quant al repertori operístic, els papers de Sarastro a La flauta màgica, el 
Commander a Don Giovanni de Mozart, Hill a La bohème de Puccini li són fàcils pel seu cant sincer i noble.

Ha enregistrat el disc Come Sorrow dedicat a la música anglesa isabelina des de l’inici del segle XVII publi-
cat el 2019. L’any 2020 enregistra el nou programa Blessed echoes. Ha format part de nombroses grava-
cions amb el conjunt Correspondances sota la direcció de Sebastien Dauce amb èxit de crítica.

Entre els projectes futurs hi ha el retorn de l’espectacle Combattimento al Teatre de Caen amb Correspon-
dances; La flauta màgica a l’Òpera Reial de Versalles; La Cenerentola de Rossini al Théâtre des Champs-Ély-
sées de París i a les òperes de Bordeus i de Rouen; Carmen de Bizet a l’Òpera de Toulon; The Coronation of 
Poppea a l’Arsenal de  Metz i al Victoria Hall de Ginebra, i també al Théâtre des Champs-Élysées de París.

NICOLAS 
BROOYMANS

Titulat en dansa clàssica a l’Institut del Teatre de Barcelona (1991-1997). Cursa HBO al Koninklijk Conserva-
torun de La Haia (1998). Després de ballar amb diverses companyies de dansa contemporània catalanes 
(Avelina Argüelles, Danat Dansa, Trànsit, etc.) al 1999 s’integra de forma estable a la Cia. Mar Gómez.

Des d’aleshores i fins l’actualitat ha participat com a ballarí i director coreogràfic en gairebé tots els espec-
tacles de la companyia, realitzant centenars d’actuacions en territori nacional i internacional. Actualment 
és codirector tant de la Cia Mar Gómez com de l’espai de creació “Sala Melmac” a Barcelona.

Paral·lelament entre el 2002 i el 2008 col·labora amb regularitat en diversos projectes dirigits pel director 
britànic Lindsay Kemp exercint de ballarí, coreògraf i/o ajudant de direcció tant en la posada en escena de 
diverses òperes a Espanya i Itàlia com compartint escenari amb Lindsay Kemp en els seus espectacles de 
creació.

En el terreny de la creació dramatúrgica textual, presenta la lectura dramatitzada de la seva primera obra 
Gàbia  (2012) a l’Obrador de la Sala Beckett sota la direcció de Jordi Prat i Coll.

Premi Lladró al ballarí més destacat del Festival Dansa València 2001; Premi de la Generalitat Valenciana 
2002 a la millor direcció coreogràfica amb l’espectacle Hay un pícaro en el corral de la Cia Mar Gómez i 
guanyador del Premio Nacional de novela corta Valentín García Yebra amb la novel·la Remedios de noche 
editada per Ediciones Nostrum (2008).

XAVIER 
MARTÍNEZ
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