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Cartell del Festival Castell de Peralada 2023: El retrobament ©Gino Rubert.

Al cartell del Festival Castell Peralada d’enguany Gino Rubert retrata dos 
amants abraçant-se entre bambolines. Una imatge pel retrobament, l’especta-
cle, la música i la sensualitat. No és casual que aquesta imatge presideixi l’obra 
Vanity Fair (Un altar sense heroi) que el Gino va presentar al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya a l’estiu, i que després de passar l’hivern al Centre d’Art Te-
cla Sala de l’Hospitalet, s’instal.larà, a partir de la primavera del 2023, a la seva 
llar definitiva al Castell de Peralada.



VIURE PERALADA 
TOT L’ANY

La 37a edició del Festival de Peralada s’anticipa més que mai. L’arribada del 
2023 ens regala una nova proposta que porta el Festival Castell de Peralada 
per primera vegada en temps de Pasqua. Aquest era un nou afany desitjat 
que la pandèmia va anar endarrerint però que aquest any ja podem anunciar 
amb gran il·lusió. 

Arriba en aquest sentit un primer cicle, en el marc de Setmana Santa, al re-
cinte medieval del Carme, amb un format que ha vingut per quedar-se al 
nostre imaginari i que ens permet desestacionalitzar-nos més enllà de la 
temporada alta estiuenca de la Costa Brava.

Ens anticipem, doncs, al període estival com a primer graó d’una programa-
ció que neix amb la intenció d’anar generant in crescendo un hàbit de gaudir 
de la música a Peralada també durant altres estacions de l’any. Propostes 
musicals teixides a partir de les essències i de la signatura del que ha estat 
Peralada durant totes aquestes dècades, però amb una mirada a l’esperit de 
Pasqua.

La programació d’enguany recull artistes que ja són part del nostre projecte 
artístic i debuts importants. Una combinació que conforma el full de ruta de 
la proposta amb l’estímul de formular descobertes del patrimoni musical.

La nova programació es presenta com a estendard del nostre compromís 
amb l’impuls de la destinació, convidant el públic fidel, i també nous pú-
blics, a fer seva una experiència musicalment inspiradora, amb voluntat de 
créixer progressivament sota el segell d’excel·lència del nostre resort que al 
voltant del patrimoni monumental del castell ara també dialoga amb l’ar-
quitectura contemporània del nou celler. I com a preludi de la programació 
tradicional d’estiu d’un festival consolidat.

Us donem, doncs, la benvinguda a descobrir i a gaudir d’aquesta nova etapa 
del Festival!

Oriol Aguilà
Director del Festival Castell de Peralada
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JAKUB JÓSEF 
ORLINSKI 
HEROE!

ABRIL
19h6

ESGLÉSIA DEL CARME

CONCERT HÄNDEL-VIVALDI

Jakub Jósef ORLIŃSKI, contratenor
IL GIARDINO D’AMORE
Programa d’àries i cançons. 

OMBRES I COLORS DEL BARROC QUE TOQUEN L’ÀNIMA

El mediàtic i polifacètic break contratenor polonès és un fenomen extramusical. La seva veu daurada, un 
estil trencador i l’habilitat en l’ús de les xarxes socials l’han convertit en un dels intèrprets més vibrants 
de l’escena clàssica mundial i en una de les veus més sol·licitades als escenaris de tot el món. Artista ex-
clusiu del segell Erato/Warner Classics, el seu primer enregistrament, titulat Anima sacra, va obtenir els 
elogis de la crítica i li ha valgut el prestigiós premi Opus Klassik per la gravació vocal en solitari. Els seus 
concerts s’omplen d’un públic jove i diferent amb ganes d’escoltar un concert d’àries i cançons amb un 
aire nou. Posseïdor d’una veu bella i d’un fraseig tan cuidat com exquisit, Orliński és molt més que un 
ídol de masses amb aires d’estrella del rock. Els seus enregistraments i la seva música reivindiquen que 
els contratenors no tenen per què només centrar-se en el repertori barroc i contemporani, sinó que hi 
ha molts camins per seguir explorant. 

Amb el suport de l’ensemble Il Giardino d’Amore, fundat el 2012 pel violinista i director Stefan Plewniak 
durant el Festival Bach a Cracòvia, amb l’objectiu de compartir un sentiment de sensibilitat profunda, 
alegre i expressiva guiats per l’amor a l’art i la música entre els seus components, el talent de Jakub Józef 
Orliński arriba a Peralada en aquesta edició del Festival de Pasqua després d’actuar la mateixa setmana 
al Palau de Versalles, amb un concert que promet ser un autèntic delit. 





LA GIUDITTA
d’Alessandro SCARLATTI

ABRIL
19h7

ESGLÉSIA DEL CARME

Oratori en dos actes per a tres veus
Llibret d’Antonio OTTOBONI 
Estrena a Nàpols cap al 1690

Serena SÁENZ, Giuditta
Xavier SABATA, Nutrice
Thomas WALKER, Oloferne

VESPRES D’ARNADÍ
Dani ESPASA, direcció musical

SCARLATTI I UNA HISTÒRIA EXTRAORDINÀRIA: 
COMBINACIÓ INFAL·LIBLE 

De la mà de la formació barroca Vespres d’Arnadí capitanejada per Dani Espasa, arriba per primera 
vegada al Festival La Giuditta, d’Alessandro Scarlatti. Considerat el fundador de l’escola d’òpera napo-
litana, Scarlatti va compondre un primer oratori titulat La Giuditta sobre un llibret del cardenal Pietro 
Ottoboni basat en el bíblic Llibre de Judit. El compositor de Palerm va mantenir el mateix títol quan va 
recompondre l’oratori per a tres veus uns anys més tard, però aquesta vegada amb text d’Antonio Ot-
toboni, pare del cardenal Ottoboni. Per tal de distingir aquesta segona Giuditta de la primera, es coneix 
també com La Giuditta de Cambridge, fent referència al lloc on es guarda la partitura manuscrita.

A Peralada, la soprano barcelonina multiguardonada Serena Sáenz (guanyadora de la XVI edició del 
Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé i Premi Especial Festival Castell de Peralada i abso-
luta protagonista de l’última edició d’Operalia, on ha obtingut diversos dels guardons als quals optava, 
com el de Millor Cantant de Sarsuela, el Birgit Nilsson i el segon premi a la Millor Veu Femenina del 
concurs) interpretarà Giuditta, l’heroïna hebrea que va alliberar la ciutat assetjada de Bethulia després 
de seduir i decapitar el general Holofernes. El contratenor Xavier Sabata, un dels noms habituals del 
certamen empordanès, serà Nutrice i l’encarregat d’interpretar la bella Dormi, o fulmine di guerra, una 
de les cançons bressol més precioses, dramàtiques i emocionants de la història de la música. Finalment, 
el tenor britànic Thomas Walker, en el rol d’Oloferne, completa un elenc vocal de luxe que el Festival 
Castell de Peralada ha reunit per a l’ocasió i que sens dubte farà les delícies dels aficionats al gènere.





CANTORÍA
Ofici de Tenebres de 
Divendres Sant

ABRIL
23h7

ESGLÉSIA DEL CARME

Tomás LUIS DE VICTORIA 
(1548-1611)
Concert amb 8 intèrprets:
Inés ALONSO, soprano 

Per determinar, soprano 
Oriol GUIMERÀ, alt 
Per determinar, alt 
Jorge LOSANA, tenor i director 

Per determinar, tenor 
Valentín MIRALLES, baix 
Per determinar, baix 

Programa: 
FERIA VI. IN PARASCEVE - AD MATUTINUM
Invocació: Deus, in adjutorium meum intende

PRIMER NOCTURN
Antífona: Astiterunt reges
Lliçó I: De Lamentatione Jeremiae Prophetae. Heth. Cogita-
bit Dominus
Responsori I: Omnes amici mei
Lliçó II: Lamed. Matribus suis dixerunt
Responsori II: Velum templi 
Lliçó III: Aleph. Ego vir videns paupertatem
Responsori III: Vinea mea electa

SEGON NOCTURN 
Antífona: Vim faciebant
Responsori IV: Tamquam ad latronem
Responsori V: Tenebrae factae sunt
Responsori VI: Animam meam

TERCER NOCTURN 
Antífona: Ab insurgentibus in me 
Càntic: Locuti sunt adversum me lingua dolosa 
Responsori VII: Tradiderunt me
Antífona: Longe fecisti 
Responsori VIII: Jesum tadidir impius 
Antífona: Captabunt in animam justi  
Responsori IX: Caligaverunt oculi mei 

ADORACIÓ DE LA SANTA CREU
Antífona: Ecce lignum crucis 
Motet: Vere languores
Improperi: Popule meus 

Cantoría compta amb el suport de l’INAEM i l’Institut de les 
Indústries Culturals de la Regió de Múrcia.

RESPONSORIS DE TENEBRES PER A DIVENDRES SANT

Aquest quartet vocal emergent, especialitzat en la interpretació de polifonia vocal del Renaixement 
ibèric, es caracteritza per aportar frescor, joventut i proximitat a totes les seves interpretacions. Amb 
una carrera notablement ascendent, aquesta formació vocal nascuda al si de l’ESMUC pren forma a 
l’ECOS Festival Internacional de Música Antiga de Sierra Espuña (Regió de Múrcia) durant l’estiu del 
2016. El 2018, van ser seleccionats a EEEmerging, programa europeu de cooperació per al foment d’en-
sembles emergents, on van obtenir el Premi de l’Audiència i on van ser escollits per continuar formant 
part del programa fins a l’actualitat. La formació comença a construir una carrera nacional i internacio-
nal notable compaginant la seva trajectòria amb la participació en festivals internacionals com els d’An-
vers, Bruges, Utrecht o al festival digital del REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne) a l’Early 
Music Day 2021, on van ser convidats a participar gràcies al recent descobriment de l’inèdit manuscrit 
de Totana, recuperat per l’ensemble. 

Al Festival, Cantoría debutarà amb Ofici de tenebres de Divendres Sant. Un espectacle amb vuit intèr-
prets on la formació aprofundeix en les seves arrels més espirituals amb aquesta cerimònia litúrgica que 
combina la polifonia sacra i el cant gregorià. Al llarg del concert, s’aniran apagant les espelmes a mesura 
que es van interpretant les obres, per acabar completament a les fosques i recuperar les antigues litúr-
gies d’aquest ritu. 
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FREDDIE 
DE TOMMASO

ABRIL
19h8

ESGLÉSIA DEL CARME

RECITAL LÍRIC
Freddie de TOMMASO, tenor
Audrey ST-GILES, piano

EL DEBUT D’UNA ESTRELLA

Amb una veu i un talent esplèndids en l’estela de les millors veus de tenor italianes, l’italobritànic Fre-
ddie De Tommaso, de 29 anys, va adquirir protagonisme en guanyar el Primer Premi, el Premi Plácido 
Domingo al Millor Tenor i el Premi Verdi al Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas del 2018. El 
desembre del 2021, va tornar a destacar quan es va posar en la pell de Cavaradossi a la producció de 
Tosca de la Royal Opera i es va convertir així en el tenor més jove de tots els temps que ha interpretat el 
paper en un escenari tan emblemàtic i el primer britànic des del 1963. De Tommaso, que va haver d’in-
terpretar el paper a última hora, quan el tenor del programa original es va sentir indisposat durant el 
primer dels tres actes, va donar peu a la premsa a declarar unànimement que es tractava del naixement 
d’una gran carrera. Artista exclusiu de Decca Classics i primer tenor que signa amb el segell des de Jonas 
Kaufmann, el seu àlbum de debut, Passione, va escalar fins al primer lloc de les llistes de música clàssica 
i fa poc ha guanyat el Premi al Millor Debutant de la BBC Music Magazine. El juny del 2022 el seu segon 
disc, Il Tenore, va anar directe també al primer lloc de les llistes només publicar-se, mentre que la reedi-
ció de Nessun Dorma, que apareix a l’àlbum, va assolir el milió de descàrregues. 

Amb una carrera meteòrica i amb importants debuts a grans coliseus d’arreu del món, el jove tenor 
arriba per primera vegada a aquest festival acompanyat per Audrey St-Giles al piano, per interpretar un 
recital líric d’àries i cançons expressament confeccionat per a l’ocasió i que permetrà descobrir aquesta 
nova estrella del panorama líric internacional. 

Programa: 
Charles GOUNOD i Johann Sebastian BACH
Ave Maria 
Giuseppe VERDI (1813-1901)
“Ingemisco” de Rèquiem
César FRANCK (1822-1890)
Panis angelicus 
Franz SCHUBERT (1797-1828)
Ave Maria 
Felix MEDELSSOHN (1809-1847)
If With All Your Hearts 
Rafaele MINGARDO (1923-1978)
Pietà, signore 
Giuseppe VERDI (1813-1901)
Non t’accostare all’urna 
Francesco CILEA (1866-1950)
“È la solita Storia” (Lamento di Federico) de L’Arlesiana

PART II
Giacomo PUCCINI (1858-1924)
Sole e amore 
“Che gelida manina” de La Bohème
Stanislao GASTALDON (1861-1939)
Musica proibita
Eduardo di CAPUA (1865-1917)
I te vurria vasa 
Vicenzo BELLINI (1801-1835)
Fenesta che lucive 
Paolo TOSTI (1846-1916)
Non t’amo più
Pietro MASCAGNI  (1863-1945)
“Mamma quel vino è generoso” de Cavalleria Rusticana 



L’UNIVERS DE “LA GIUDITTA” DE SCARLATTI
Amb Dani ESAPASA i Xavier SABATA. 
15 de març, Barcelona
 

CONFERÈCIA ENTORN A L’OFICI DE LES TENEBRES
A càrrec del pare Jordi  Agustí Piqué, monjo de Montserrat, degà del Pontifici Institut de la 
litúrgia de Roma
Amb la participació i actuació de Cantoría.  
22 de març, Barcelona
  
CONFERÈCIA ENTORN A L’OFICI DE LES TENEBRES
A càrrec del pare Jordi  Agustí Piqué, monjo de Montserrat, degà del Pontifici Institut de la 
litúrgia de Roma
Amb la participació i actuació de Cantoría.  
23 de març, Girona
 
Amb la col·laboració d’Amics del Liceu.

A més de la programació, l’edició de Pasqua del Festival Castell de Peralada inclou converses, diàlegs i 
altres activitats. Una programació paral·lela que durant el mes de març es celebrarà en diferents espais 
i institucions de les ciutats de Barcelona i Girona per gaudir intensament d’aquesta nova oferta cultural 
que arriba de la mà del Festival Castell de Peralada. Ah, i alguna sorpresa més, que anirem desvetllant!

DIÀLEGS 
PASQUA



Organitza: Patrocinador principal:

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Agraïments:

Productes oficials:

Festival Castell Peralada és membre de: El Festival dóna suport a:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació oficials: Mitjans de comunicació col·laboradors:

® Mercedes-Benz

VERSIÓN HORIZONTAL

El Festival agraeix als mecenes i patrocinadors el seu generós 
suport i el compromís amb la cultura i les arts:



festivalperalada.com  |  T. + 34 93 503 86 46  |  ruth.abuin@grupperalada.com


