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BAYERISCHES
STAATSBALLETT
ESPECTACLE INAUGURAL
With a chance of rain, Liam SCARLETT/ RACHMANINOV
Bedroom Folk, Sharon EYAL/ Ori LICHTIK
Rubies, George BALANCHINE/ Igor STRAVISNKI

CAMINS I HORITZONS

© RCR

La cèlebre i de gran tradició companyia bavaresa obrirà la 36a edició del Festival Castell de Peralada amb doble actuació. El ballet, fundat durant la temporada 1990-1991 com un departament
independent de l’Òpera Estatal de Baviera (Bayerische Staatsoper), conrea un ric repertori que
va des de les produccions de ballet clàssic fins a la dansa moderna, amb obres de Ray Barra,
John Cranko, Mats Ek, Jiří Kylián, John Neumeier, Hans van Manen i Peter Wright, com també de
David Dawson, Sharon Eyal, Marco Goecke, Andrey Kaydanovskiy, Wayne McGregor, Liam Scarlett, Christian Spuck i Christopher Wheeldon, entre molts d’altres. El Bayerisches Staatsballett
compta amb un elenc de ballarins de gran versatilitat, qualitat i tècnica excepcional que es veu
reforçada per la seva presència i expressivitat dalt de l’escenari. Recentment, Laurent Hilaire
ha estat nomenat nou director artístic de la companyia com a successor d’Igor Zelensky, qui va
deixar el conjunt bavarès el passat mes d’abril.
Tres grans coreografies confeccionen el programa de la nit inaugural del Festival: With a Chance
of Rain, un exuberant i expansiu ballet de Liam Scarlett que tracta de manera magistral, recreant
una atmosfera única, la relació existent entre la música i la dansa a través dels Sis preludis de
Serguei Rakhmàninov; Bedroom Folk de Sharon Eyal amb la música electrònica d’Ori Lichtik, on
ens parla sobre la compulsió de formar part d’una identitat grupal, sobre la pèrdua de la individualitat a través d’una coreografia farcida d’abstracció dels moviments, però on les situacions
sorgeixen una vegada i una altra, i per últim, Rubies de George Balanchine amb música d’Igor
Stravinsky, peça central del ballet Jewels estrenat el 1967 (el primer ballet clàssic abstracte de
llarga durada) que irradia el glamur de Broadway. La coreografia barreja elements de la dansa
jazz amb passos propis d’una revista de teatre musical, on els grans salts, amples i clàssics, es
barregen amb moviments de peus brillants i irregulars que recorden el claqué. Creativitat, passió
i perseverança. Una nit d’èxtasi per als amants de la dansa.

©Hösl
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BAYERISCHES
STAATSBALLETT
Affairs of the heart, David DAWSON/ Marjan MOZETICH
Pictures at an exhibition, Alexei RATMANSKY/ M. MUSSORGSKY
Rubies, George BALANCHINE/ Igor STRAVISKI

ELS COLORS DE L’ÀNIMA

© RCR

El Ballet de l’Òpera de Munic, una de les companyies de dansa més importants d’Europa, torna
a pujar per segona nit consecutiva a l’escenari de Peralada amb un triple bill que demostra, un
cop més, el ric repertori amb què es desenvolupa la companyia. Forma part d’aquest atractiu
programa Pictures at an exhibition d’Alexei Ratmansky, una alegre i descarada peça que l’aclamat coreògraf va crear per al New York City Ballet el 2014 amb la famosa partitura per a piano de
Modest Mussorgski. Aquí, Ratmansky convida els ballarins a una travessia lúdica per diferents
parts del món. Una peça que, tot i estar basada en la tècnica del ballet clàssic, els ballarins són
constantment extrets de la seva zona de confort per oferir girs ràpids, passos innovadors, port
de bras contemporani i salts animats, sempre en sintonia amb la música, que va marcant el ritme,
la melodia i l’estat d’ànim dels ballarins, tan canviants com les aquarel·les de Vassili Kandinsky que configuren l’espai. Arriba també a Peralada Affair of the Heart de David Dawson, amb la
música del Concert per a violí i orquestra de cordes del compositor canadenc Marjan Mozetich,
que presenta l’oportunitat perfecta per experimentar la connexió tan especial que hi ha entre la
música i la dansa, en com un cos pot convertir-se en melodia, i com tots podem convertir-nos
en ballarins. Una peça que, tal com explica el seu creador “tracta sobre l’amor mateix. Aquests
‘afers del cor’ són una oda a l’amor. És un sonet d’amor. És alegre, és apassionant, és ardent. Està
viu. És una celebració de l’ésser”. Completa el programa Rubies, de George Balanchine. La part
central del famós ballet abstracte Jewels, que irradia seducció sota l’estètica de revista musical.
Delícies per a una nit d’estiu.

©Tom Volf
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MONICA
BELLUCCI
MARIA CALLAS
LETTRES ET MÉMOIRES
Tom VOLF, direcció escènica
GIO Symphonia
Francesc PRAT, direcció musical
Espectacle en francès.

© RCR

LA HISTÒRIA QUE S’AMAGA RERE LA LLEGENDA
Al centre de l’escenari, un sofà, la reproducció exacta del que hi havia a l’avinguda Georges Mandel,
a l’apartament parisenc on Maria Callas va passar els últims quinze anys de vida. A la punta del
sofà, un gramòfon, on Maria Callas escoltava els seus enregistraments i la música del bel canto que
tant li agradava. Una actriu, la gran Monica Bellucci, amb un vestit que va pertànyer a Maria Callas,
prestat per la col·lecció italiana My Private Callas i que es va mantenir apartat en secret durant més
de seixanta anys, i que mai no ha dut ningú altre. Unes cartes, la veu més íntima de la dona rere la
llegenda, més Maria que Callas. Des que Tom Volf va descobrir el personatge de Maria Callas, no
ha parat d’investigar sobre la que, per a molts, ha estat la veu més gran del segle XX, i així s’ha
convertit en un dels experts més grans sobre l’artista novaiorquesa. Autor del documental Maria by
Callas, així com de les iconografies Maria by Callas: In Her Own Words, Callas Confidential i Maria
Callas. Lettres et mémoires, Éditions Albin Michel (en castellà Maria Callas. Cartas y memorias, ed.
Akal, 2022), Volf ha volgut mostrar una fotografia completa, un retrat autèntic, de la diva. L’espectacle Maria Callas. Lettres et mémoires posa la veu de Maria Callas al centre de l’escenari i permet, a
través d’un nombre de documents i arxius seus no publicats, explicar la seva història, amb les seves
pròpies paraules i a través de tres etapes de la seva vida: la de 1950, amb les primeres interpretacions i el casament amb Meneghini; la de 1960, quan coneix Onassis i la seva història d’amor, amb la
separació vuit anys més tard, i la de 1970, els últims anys, plens de nostàlgia i de soledat. La música i
els seus enregistraments acompanyen l’obra com a nexe d’unió entre una carta i l’altra, i evidencien
el pas del temps. Gràcies a la càlida veu i a la transformació espectacular de Bellucci, així com a un
disseny d’il·luminació impecable, l’espectador viatja al menjador de la soprano, amb el seu esperit
reapareixent durant un breu instant per tal de compartir, a través de les seves mateixes paraules,
un moment d’intimitat amb l’audiència.

16 JULIOL | AUDITORI | 22h

SERRAT
EL VICI DE CANTAR
1965-2022

SERRAT S’ACOMIADA DE PERALADA

© RCR

Joan Manuel Serrat torna als escenaris amb una última gira, El Vici de Cantar 1965-2022, amb la
qual es vol acomiadar personalment del públic amb qui ha compartit vida i cançons durant més de
mig segle. Un comiat en què no podia faltar el nostreescenari, on, des de fa més de 35 anys, Serrat
és presència gairebé obligada. Per a Joan Manuel Serrat, el Festival Castell de Peralada és afecte
alhora que “un plaer i un vici”. L’artista així ho afirmava davant del públic de l’auditori en una de les
seves actuacions. Per a aquest Festival, Serrat és un amic, un dels artistes més admirats i respectats, i també qui més vegades ha pujat a aquest escenari. I és en aquest escenari on ha comparegut
en tots els formats i en totes les companyies, fins i tot al costat de l’Orfeón Donostiarra en una nit
que va deixar una gran empremta emocional en l’artista. Després d’anunciar que es retirava després de 56 anys d’una carrera plena d’èxits, el Noi del Poble-sec torna al Festival de Peralada per dir
adeu a un públic amb qui ha mantingut un gran idil·li. Amb aquesta gira, undels cantautors, poetes i
compositors més rellevants del nostre país i de l’Amèrica Llatina recalarà aPeralada la nit del 16 de
juliol per oferir el seu primer concert a Catalunya, després d’iniciar-la al Beacon Theatre de Nova
York el proper mes d’abril i abans de posar punt final a tota una carrera a la fi del 2022 a Barcelona,
la seva ciutat natal. Gràcies per tant!

20 i 21 JULIOL | NOU CELLER PERELADA | 21h

SERGIO BERNAL
DANCE COMPANY
RODIN
L’escultor de les emocions
Sergio BERNAL, coreografies i ball
Amb la participació de GIADA ROSSI
Ricardo CUE, coreografia i direcció
PROGRAMA

Torse d’homme Louis XIV
Coreografia: Sergio Bernal / Ricardo Cue
Música: Jean-Baptiste Lully – Jordi Savall
Ballarí: Sergio Bernal
El petó
Coreografia: Valentino Zucchetti
Música: “Pavana para una infanta difunta” de Maurice Ravel
Ballarins: Sergio Bernal i Giada Rossi
El pensador
Coreografia: Sergio Bernal / Ricardo Cue
Música: Roque Baños
Ballarí: Sergio Bernal

QUAN L’ART ÉS SINCERITAT
Auguste Rodin és dels més reconeguts escultors de tots els temps. Considerat el pare de l’escultura
moderna, la seva importància es deu a la ruptura amb el cànon acadèmic del segle XX a França, tot
i conèixer i dominar les regles de l’estètica del seu temps. La seva innovadora concepció de l’art li
va permetre inaugurar una nova etapa en l’àmbit d’aquesta disciplina convidant l’observador a la
reflexió i a abraçar cada una de les obres trencant la visió frontal per recrear-se en cada un dels
detalls que ofereix cada perspectiva. En el recorregut d’aquesta mirada embolcalladora, és on el
ballarí i coreògraf Sergio Bernal descobreix la màgia de l’autor i sent la necessitat de donar vida
a part de l’obra per acostar-se a la intencionalitat de Rodin, humanitzant les seves peces a través
de l’art del moviment. Amb diferents llenguatges que van des del ballet clàssic i el barroc fins a la
dansa espanyola, passant pel neoclassicisme, Bernal ha escollit les tres escultures de Rodin que
més s’acosten al seu sentir per confeccionar aquest ballet: Tors d’home Lluís XIV (la bellesa física i
fortalesa), El petó (l’amor) i El pensador (la importància del pensament i de la raó). Sergio Bernal, una
de les estrelles de la dansa requerides en les més prestigioses gales d’aquest art, ballarà una de les
coreografies acompanyat per Ciada Rossi, solista de la Companyia Nacional de Dansa. Amb motiu de
la inauguració del Nou Celler Peralada signat per RCR Arquitectes, el Festival ha programat aquest
espectacle d’estrena absoluta per viure durant dues nits una experiència única, en un marc on el
paisatge, l’enoturisme, la cultura i la gastronomia van de bracet i on l’espectador farà un intens
viatge per endinsar-se al jardí de Rodin.

©Tom Volf
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ESTRENA NOVA PRODUCCIÓ

THE FAIRY
QUEEN
H. PURCELL

DANI ESPASA
director musical
JOAN ANTON RECHI
director d’escena
GABRIEL INSIGNARES
disseny d’escenografia
GABRIELA SALABERRI
disseny de vestuari
ALBERTO RODRÍGUEZ VEGA
disseny d’ il·luminació
ROC MATEU
disseny de so

ALBERT ESTANY
adjunt a la direcció d’escena
ROGER ÁBALOS
adjunt de so
NADIA BALADA
adjunta de vestuari
Ensemble O VOS OMNES
XAVIER PASTRANA
director del cor
VESPRES D’ARNADÍ
XAVIER SABATA
contratenor i actor

ANA QUINTANS
soprano
JUDIT VAN WANROIJ
soprano
MARK MILHOFER
tenor
THOMAS WALKER
tenor
NICOLAS BROOYMANS
baix
MAR GÓMEZ, XAVI MARTÍNEZ
ballarins

© RCR

PERALADA, EL SOMNI MUSICAL D’UNA NIT D’ESTIU
The Fairy Queen és una semiòpera barroca, en cinc actes, composta el 1962 pel músic anglès Henry
Purcell. La seva imaginació desbordant el va portar en aquesta òpera a fer números musicals relacionats amb A Midsummer Night’s Dream de William Shakespeare al llarg de l’obra, però a defugir-ne
en altres moments. De fet, es podria dir que la relació amb aquesta obra era només el pretext per
donar llum i sentit al seu geni. És precisament en aquesta estructura atípica on el director d’escena
Joan Anton Rechi ha vist una gran oportunitat per parlar del retrobament entre públic i artistes en
un espai tan emblemàtic com és el del Festival. Amb direcció musical a càrrec de Dani Espasa, un
dels grans actius del barroc a casa nostra, i la formació barroca Vespres d’Arnadí al servei d’un
elenc de veus especialistes en l’estil com són les de Xavier Sabata, Ana Quintans, Judith van Wanroij, Mark Milhofer, Thomas Walker o Nicolas Brooymans, i la formació vocal O Vos Omnes sota la
direcció de Xavier Pastrana, Rechi ens proposa, en aquesta nova producció, somniar desperts però
tocant de peus a terra. L’òpera és presentada com un conte de fades, un somni, que és a la vegada
un homenatge a l’òpera i al teatre, i de retruc, a Peralada, i la possibilitat de somniar-hi durant les
nits d’estiu. Uns somnis en forma d’òperes, en les quals ens endinsem a través dels seus jardins.
Un espai oníric que abona el terreny del desig i la llibertat. Autors i compositors desfilen perduts
pels jardins a cavall de la realitat i els somnis, buscant inspiració perquè les grans nits tornin; els
personatges de les òperes més emblemàtiques que s’han vist al Festival esperen el seu torn per
aparèixer a escena... tot plegat un exercici teatral amb la meravellosa música de Purcell de fons. I és
aquest efecte del teatre d’òpera dins del teatre, un recurs que també explorava Shakespeare a les
seves obres, el que impregna aquesta òpera.

©Mark Pillai

23 JULIOL | ESGLÉSIA DEL CARME | 19.30h

EMILY
D’ANGELO
RECITAL LÍRIC
Sophia MÚÑOZ, piano

Programa de cançó i àries d’òpera

© RCR

UN FENOMEN QUE TRASPASSA FRONTERES
Emily D’Angelo és una artista que trenca amb les convencions i supera els límits. Amb una forta
presència escènica, sobirania vocal i la seva expressivitat, la cantant ha conquerit el món de l’òpera
i els concerts els darrers anys. D’Angelo va néixer a Toronto el 1994 en el si d’una família de músics
de descendència italiana. Les bases musicals d’aquesta mezzosoprano van iniciar-se amb el Cor de
Nens de Toronto. A mitjans de la seva adolescència va guanyar el seu primer gran solo Bist du bei
mir de Bach amb la Simfònica de Toronto i, després de finalitzar els estudis de música a la universitat
de la seva ciutat natal, es va unir a l’Ensemble Studio de la Canadian Opera Company abans d’entrar
al programa Lindemann Young Artist Development del Metropolitan amb debut al coliseu novaiorquès el 2018. Un any en què la seva carrera va avançar internacionalment de manera decisiva,
atès que va guanyar els quatre premis principals en el concurs internacional de cant Operalia, el
primer en els seus vint-i-sis anys d’història. Tot i que la cantant és valorada pel seu ampli repertori
i el compromís amb els compositors contemporanis, té una relació molt especial amb la música de
Mozart. El seu sentiment espontani pel paper es va fer evident de seguida quan va fer el debut a
l’escenari el 2016, interpretant Cherubino a Le nozze di Figaro al Festival dei Due Mondi de Spoleto.
Des d’aleshores, ha tingut unes primeres aparicions amb un immens èxit en papers de Mozart, fins
i tot al Met, la Scala de Milà i la Royal Opera House. Emily D’Angelo va irrompre amb gran força a
l’escena discogràfica amb el seu àlbum debut, Enargeia (Deutsche Grammophon), amb cançons de
Missy Mazzoli, Sarah Kirkland Snider, Hildegarda de Bingen i Hildur Guðnadóttir. Una confirmació, un
viatge incandescent que reuneix deu segles (del XII al XXI) de música composta per dones. Aquest
estiu, la veu tant etèria com terrenal D’Angelo debutarà al Festival amb un programa de cançons i
àries d’òpera que promet aixecar passions.
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PINK
MARTINI
FEAT CHINA FORBES & STORM LARGE

A BORD DEL GLOBUS DE LA FELICITAT

© RCR

Des que Thomas Lauderdale va fundar Pink Martini l’any 1994, la banda de Portland
(Oregon, EUA), representa el seu repertori plurilingüe en escenaris i sales de concerts
a multitud de països europeus, del Nord d’Àfrica, de l’Orient Mitjà i altres països asiàtics, Austràlia, Nova Zelanda, Llatinoamèrica i Amèrica del Nord. Els seus directes, que
es mouen entre el Jazz, el Bolero i la cançó melòdica, són autèntics viatges pel món a
través de la música. Cançons conegudes per tots, que s’entrellacen amb èxits propis
d’aquest grup de virtuosos que ha creat el seu genuí estil, a través de la renovació dels
clàssics. Amb més de 3 milions de discos venuts, la petita orquestra atemporal que
somia amb un món més amable, torna al Festival Castell de Peralada en la que serà la
seva única parada a l’estiu català. Per a l’ocasió, la vetllada comptarà amb l’elegància
de China Forbes i la sensualitat de Storm Large ( i algun convidat sorpresa) compartint
escenari. Un concert amb glamour, mestissatge cosmopolita i alegria inconfusibles
que ben segur, convertirà l’auditori de Peralada en un petit univers de felicitat.

©Mark Pillai
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RAQUEL
GARCÍA–TOMÁS
SFOGAVA CON LE STELLE
Lidia VINYES – CURTIS, mezzosoprano
Noelia RODILES, piano
COSMOS QUARTET
ENSEMBLE O VOS OMNES, cor
Xavier PASTRANA, direcció del cor
PROGRAMA:
Johann Sebastian BACH
Allemande. Suite Francesa núm. 2, BWV
813 (1722)
Noelia RODILES, piano
Raquel GARCÍA – TOMÁS
My Old Gramophone #2 (2019)
Lidia VINYES – CURTIS, mezzosoprano
Noelia RODILES, piano
Electrònica
Claudio MONTEVERDI
Sfogava con le stelle. Il quarto libro de
madrigali a cinque voci. (1603)
Ensemble O Vos Omnes, cor

Raquel GARCÍA – TOMÁS
“[…]così mostraste a lei i vivi ardori
miei[…]” (2015 - Rev. 2018)
Cosmos Quartet
Johann Sebastian BACH
Invenció a tres veus núm. 11 en Sol menor,
BWV 797 (1723)
Noelia RODILES, piano
Raquel GARCÍA – TOMÁS
Suite of Myself (2020-2022)
Ensemble O Vos Omnes, cor
Cosmos quartet
Noelia RODILES, piano
Inspirat en diverses obres de J. S. Bach.
Text: sel·lecció de fragments de “Song of
Myself” de Walt Whitman

SFOGAVA CON LE STELLE

© RCR

El claustre del Carme acollirà la primera interpretació conjunta de les tres obres inspirades en el
barroc de Raquel García-Tomás.
La compositora. aclamada nacionalment i internacionalment i guanyadora del Premi Nacional de
Música 2020, presenta un programa en el qual viatjarem per l’obra de Bach i Monteverdi tot dialogant amb les seves composicions My Old Gramophone #2 (2019) i […] così mostraste a lei i vivi ardori
miei […] (2015, rev. 2018).
Per tancar la nit, assistirem a l’estrena de la revisió de Suite of Myself, que el Festival ha encarregat
a la compositora. En aquesta ocasió, la redescobrirem en format de cambra (quartet vocal, quartet
de corda i piano), recreant un to més íntim i ple de matisos. Suite of Myself s’ha estrenat recentment
a L’Auditori de Barcelona amb gran èxit, tant per part de la crítica com del públic.
Considerada una de les millors creadores del moment, García-Tomás ens proposa una nit per “desfogar-se amb les estrelles sota un cel nocturn”, tal com diu el madrigal de Monteverdi que dona títol
a aquest concert.

White Gauze, 1984
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.
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Òpera versió concert semiescenificada

HADRIAN

Una òpera de
RUFUS WAINWRIGHT
Òpera en quatre actes
Música de Rufus Wainwright (1973)
Llibret de Daniel MacIvor
Dramatúrgia de Cori ELLISON
CHESTER MUSIC LTD. Editors i propietaris
Amb la col·laboració especial de la Mapplethorpe Foundation
Estrenada a la Canadian Opera Company de Toronto el 13 d’octubre de 2018
Estrena al Festival Castell de Peralada
Director Musical I Scott DUNN
Imatges I Robert MAPPLETHORPE
Director d’escena I Jorn WEISBRODT
Disseny d’il·luminació | John TORRES
Dissenyador del projecte | Michael WORTHINGTON
Assistent del dissenyador del projecte | Cory SIEFKER
Programador de proyecció | James POMICHTER
Director del Cor I Andrés MÁSPERO
CORO Y ORQUESTA TITULARES DEL TEATRO REAL

© RCR

Hadrian – Thomas HAMPSON
Plotina – Ainhoa ARTETA
Antinous – Xabier ANDUAGA
Turbo – Rubén AMORETTI
Sabina – Vanessa GOIKOETXEA
Trajan – Alejandro DEL CERRO
Fabius, Vicenç ESTEVE
Hermogenes – Gregory DAHL
Primer senador – Pablo GARCÍA-LÓPEZ
Segon senador – Josep Ramón-Olivé
Tercer senador – David LAGARES
Lavia – Berna PERLES
Dinarchus – Albert CASALS

RUFUS WAINWRIGHT

AINHOA ARTETA

VANESSA GOIKOETXEA

THOMAS HAMPSON

XABIER ANDUAGA

RUBÉN AMORETTI

E L D O L O R I E L L L E G AT D E L’ A M O R
WAINWRIGHT/ADRIÀ/MAPPLETHORPE
Un concert visual

Antinous, 1987
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.

L’AMOR COM A ÚNIC LLEGAT
Arriba al Festival Castell de Peralada Hadrian, la segona incursió al món de l’òpera del geni musical
Rufus Wainwright. En una interpretació completament nova a l’estrenada a l’Òpera del Canadà de la
mà de la Canadian Opera Company l’any 2018, Hadrian arriba a casa nostra, amb direcció escènica
de Jörn Weisbrodt, despullada de decorats i de nombrosos intèrprets per donar pas a una radicalització i a una expressió emocional visual de la naturalesa dramàtica intrínseca en l’òpera. Amb
una narrativa construïda a partir de les imatges de Robert Mapplethorpe, l’espectador percep les
tensions i els turments dels personatges, a la vegada que va descobrint la història d’un emperador
abatut que ho hagués pogut tenir tot, tret de l’únic que desitjava de veritat. Wainwright explica una
nova història a un públic contemporani utilitzant la melodia, l’harmonia, les emocions profundes,
les àries i les escenes de conjunt, a través del seu propi so i melodies clarament Rufus-Wainwrightianes que es reconeixen a l’instant. El llibret, obra del cèlebre dramaturg Daniel MacIvor, explica
la història d’amor entre l’emperador Adrià i el seu jove amant Antínous, ofegat en estranyes circumstàncies en el riu Nil. Amb les veus d’Ainhoa Arteta, Thomas Hampson, Xabier Anduaga, Rubén
Amoretti i Vanessa Goikoetxea en els rols principals, i les bases estables del Teatro Real amb Scott
Dunn al podi, arriba a Peralada aquesta història d’amor, inclusiva i universal.
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Òpera versió concert

NABUCCO
G. VERDI

Dramma lirico en quatre actes
Música de Giuseppe Verdi (1813-1901)
Llibret de Temistocle Solera, basat en l’obra Nabuchodonosor (1836)
d’Auguste Anicet-Bourgeois i Francis Cornu, i en el ballet Nabuccodonosor (1838)
d’Antonio Cortesi
Estrenada al Teatro Alla Scala de Milà, el 9 de març de 1842
Nicola LUISOTTI, director musical
Nabucco, George PÉTEAN
Ismaele, a determinar
Zaccaria, Dmitry BELOSSELSKIY
Abigaille, Anna PIROZZI
Fenena, Silvia TRO SANTAFÉ
El Gran Sacerdot, Simon LIM
Abdallo, Fabián LARA
Anna, Maribel ORTEGA
CORO Y ORQUESTA TITULARES DEL TEATRO REAL

LA INSURRECCIÓ DE VERDI

© RCR

Torna al Festival gràcies al Teatro Real un dels títols més populars de Giuseppe Verdi. Aquesta obra
mestra amb magnífic llibret de Temistocle Solera, establerta en l’Antic Testament i en l’obra Nabucodonosor de Francis Cornue i Anicète Bourgeois, es representa a l’antiga Babilònia amb tota la seva
esplendor, i explica la història dels esclaus jueus que, amb el suport del sacerdot Zaccaria, lluiten
per la seva fe i llibertat. Estrenada a la Scala de Milà el 1842, aquesta òpera de quatre actes va ser el
primer gran èxit del compositor de Busseto i, amb el pas dels anys, es va convertir en un dels títols
imprescindibles en la història dels grans coliseus d’òpera. L’obra ens revela un moment únic a la història del gènere amb el cor d’esclaus hebreus Va pensiero, un cant a la llibertat que, en el moment
de l’estrena, el públic va fer seu com a símbol del Risorgimento davant la situació que vivien els
pobles de la futura Itàlia sota domini de la dinastia dels Habsburg. Però l’òpera també ens presenta
el primer gran pare, el primer gran paper femení i també la primera aproximació vocal al baríton amb
estil i personalitat pròpia que després es repetirien en altres personatges com ara Macbeth, Rigoletto o Falstaff. La versió concert que oferirà Peralada amb el Cor i Orquestra del Teatro Real sota la
solvent batuta de Nicola Luisotti comptarà amb les grans veus de George Petean (Nabucco), Anna
Pirozzi (Abigaille) i Dmitry Belosselskiy (Zaccaria). Amb aquests personatges, Verdi ens condueix
pels camins del psicologisme sense oblidar mai el paper i la força orquestral, que a partir del primer
acte va desenvolupant la història fins que desemboca en la tragèdia final.

©Mark Pillai
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SONYA
YONCHEVA
RECITAL LÍRIC
Malcolm MARTINEAU, piano
Programa de cançó i àries d’òpera.
PROGRAMA:
Henri DUPARC (1848-1933)
L’invitation au voyage
Au pays où se fait la guerre
La vie antérieure
Chanson triste
Pauline VIARDOT (1821-1910)
Haï luli!
Ernest Amédée CHAUSSON (1855-1899)
Le temps des lilas de Poème de l’Amour
et de la Mer, Op. 19, No. 3
Le charme, Op. 2, No. 2
Sérénade italienne, Op. 2, No. 5
Gaetano DONIZETTI (1797 – 1848)
Depuis qu’une autre a su te plaire

Giacomo PUCCINI (1858-1924)
Sole e amore
Terra e mare
Menti all’avviso
Canto d’anime
Giuseppe MARTUCCI (1856-1909)
Al folto bosco, placida ombria, Op. 68,
No. 6
Francesco Paolo TOSTI (1846-1916)
L’ultimo bacio
Ideale
Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
In solitaria stanza
Ad una stella
L’esule

Léo DELIBES (1836 – 1891)
Les filles de Cadix

LA SOPRANO DELS MIL COLORS
La soprano Sonya Yoncheva ha estat coronada com una de les intèrprets més aclamades i interessants de la seva generació. Al seu instrument vocal, especialment dotat, se li afegeix una personalitat arrasadora, una increïble bellesa i una gran entrega dalt l’escenari. Yoncheva va estudiar piano
i veu al seu poble natal amb Nelly Koitcheva. Més tard va obtenir un màster a Ginebra, amb Danielle
Borst, i va iniciar la seva carrera a l’acadèmia Le Jardin des Voix de William Christie. El gran salt a
l’òpera, però, va arribar el 2010, després de guanyar el concurs de cant Operalia. Yoncheva sedueix
al públic amb un bell timbre, gran agilitat vocal i refinada tècnica en cada una de les seves actuacions. En el seu ric repertori coexisteixen rols molt diferents que van des de la música antiga fins
al gran repertori operístic. Artista de Sony Classical, recentment ha entrat a formar part del selecte
nombre de cantants que ha interpretat un recital en solitari dalt de l’escenari de la Metropolitan
Opera de Nova York. Un recital que incloïa cançons líriques del repertori romàntic francès i italià, on
la majoria d’elles tracten sobre l’amor no correspost, condemnat o perdut, i amb el que es presentarà aquest estiu a Peralada. Acompanyada al piano per l’exquisit Malcolm Martineau, interpretaran
cançons de Duparc, Viardot, Martucci i Tosti, així com cançons de grans compositors operístics com
Donizetti, Puccini i Verdi. Lirisme i multitud de colors per a un debut d’alt voltatge.
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LA NIT
DE JOSEP
CARRERAS
ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
David GIMÉNEZ CARRERAS, direcció musical
Martina ZADRO, soprano

© RCR

LA NIT DE JOSEP CARRERAS
Josep Carreras és una llegenda de la lírica. Les seves actuacions estan sempre marcades per l’elegància i el mestratge que desprèn el tenor en cada una de seves actuacions. Al llarg de la seva
extensa carrera d’èxit, ha cantat als coliseus i festivals més importants del món i ha col·laborat amb
els més prestigiosos directors d’orquestra, a més de destacats directors d’escena. Per a aquest
festival, Carreras és un dels artistes més admirats i estimats. Josep Carreras és el protagonista
d’una de les nits més màgiques de la història del Festival, quan va protagonitzar la nit del 13 d’agost
de 1988 un concert que significava el seu retorn als escenaris, tot just després de sortir victoriós
de la seva lluita contra la leucèmia. El concert el van retransmetre quaranta cadenes de televisió,
que van oferir al món sencer la imatge d’un espectacle històric. A Peralada també va debutar amb
el paper de Samson al Samson et Dalia de Saint-Saëns. Són ja llegendaris els concerts d’Els Tres Tenors oferts per Josep Carreras i els seus companys Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, seguits per
milers de milions d’espectadors de tots els continents, que van crear un impacte sense precedents
en el món de la lírica. Entre les múltiples facetes d’aquest gran artista, també és conegut per la seva
feina humanitària. Des del 1988, i juntament amb les seves activitats professionals, presideix amb
extrema dedicació i entusiasme la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la
Leucèmia, establerta a Barcelona i amb seus als Estats Units, Suïssa i Alemanya. Aquesta fundació
és avui, sens dubte, una de les seves prioritats més importants. Josep Carreras torna a pujar a
l’escenari amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la batuta de David Giménez per
celebrar junts el 75è aniversari d’un dels tenors més estimats de casa nostra.

©Ray Burmiston
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LISE
DAVIDSEN
RECITAL LÍRIC
Sophie RAYNAUD, piano
PROGRAMA:
PART I
Richard WAGNER (1813-1883)
“Dich teure Halle” de Tannhäuser
Johannes BRAHMS (1833-1897)
Auf dem Kirchofe, Op. 10, núm. 4
Da Unten im Tale, WoO 33, núm. 6
Von ewiger liebe, Op. 43, núm. 1
Carl Maria von WEBER (1786-1826)
“Leise, leise” de Der Freischütz
Richard STRAUSS (1864 – 1949)
Zueignung, Op. 10 núm. 1
Op. 27:
1. Ruhe, meine Seele
4. Morgen!
Richard WAGNER (1813-1883)
“Du bist der Lenz“ de Die Walküre

PART II
Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
”Vieni t’affretta” de Macbeth
Edvard GRIEG (1843-1907)
Op. 48 :
1. Gruss
5. Zur Rosenzeit
6. Ein Traum
Op. 33:
”Ved Rondane”
Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
”Ave Maria” d’Otello
Franz LEHÁR (1870-1948)
“Heia, heia in dem Bergen” de Csárdsfürstin
George GERSHWIN (1989 – 1937)
”Summertime”

LA VEU WAGNERIANA DEL MOMENT
Lise Davidsen s’ha convertit en un dels noms més anhelats pels grans coliseus operístics després
d’irrompre internacionalment el 2019, quan va debutar de manera aclaparadora al Festival de Bayreuth, al Metropolitan de Nova York i amb un esplèndid primer disc com a solista, amb el segell Decca.
Els primers premis del Concurs Operalia i del Queen Sonja, ambdós el 2015, eren l’avantsala del que
estava per arribar. Aclamada com la veu wagneriana del moment, i coronada als International Opera
Awards 2021, és una de les sopranos liricodramàtiques més completes de l’actualitat. La veu de la
cantant escandinava és frescor i brillantor. El seu magnífic instrument de timbre seductor, la seva
projecció de la veu, així com la gran tècnica i la veracitat que transmeten les seves interpretacions
gràcies a la fidelitat al text i al seu sentit narratiu han seduït públic i crítica i han guanyat més i més
adeptes en cada una de les seves actuacions. Memorables són ja la seva Elisabeth al Tannhäuser
del Festival de Bayreuth o la seva Leonore al Fidelio del Covent Garden al costat de Jonas Kaufmann.
Sovint se l’ha comparat amb la Nilsson en els aguts i amb la també noruega Kirsten Flagstad en la
carnositat del registre greu, però el cert és que Lise Davidsen és aclamada com la propera gran
heroïna de l’univers líric de Wagner i Strauss, tot i que ella ha assegurat que “hi ha vida més enllà de
Wagner”. La seva veu està cridada a ser una de les més grans d’aquest segle i, aquest estiu, recala
al Festival Castell de Peralada en un recital que promet fortes emocions.
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LUCAS
VIDAL
KARMA

CONSTRUINT PONTS ENTRE DOS MONS

© RCR

Lucas Vidal és un compositor musical multifacètic de fama mundial i una de les cent persones creatives més influents segons Forbes (2019). La seva trajectòria professional li ha atorgat reconeixements arreu del món entre públic i crítica, així com diversos premis, entre els quals destaquen dos
Goya (Palmeras en la nieve, del director Fernando González Molina, y Nadie quiere la noche, de la
directora Isabel Coixet) i un Emmy. Nascut a Madrid al si d’una família indissolublement unida a la
música, el seu interès per la música va aflorar en una edat ben primerenca. La banda sonora de la
seva adolescència va estar marcada per Ennio Morricone i John Williams, dos grans astres que li
aniran marcant el camí. L’any 2019, després d’ampliar la seva formació a la Juilliard School of Music
de Nova York i haver obtingut la doble titulació en Música per a Cinema i Composició amb menció
magna cum laude a Boston, Lucas Vidal decideix traslladar-se a Los Angeles. Allà, l’any 2012 li arriba l’oportunitat de compondre la banda sonora de la superproducció Fast and Furious 6. Després de
col·laborar amb pel·lícules d’èxit amb Bruce Willis, Sigourney Weaver o John Cusack, Lucas inicia
una etapa entre Madrid i Los Angeles, on destaquen les seves col·laboracions amb directors de cinema i la participació en sèries com Érase una vez... pero ya no, Bienvenidos a Edén o Élite, a més
de destacats projectes de producció musical i en el món de la música electrònica orquestral. Aquest
estiu, Lucas Vidal presenta a Peralada Karma. Un projecte electrònic que pretén trencar els motlles
d’un concert tradicional per convertir-se en una experiència, un viatge, una eclosió dels sentits que
traslladi els espectadors a un món d’imatges i sonoritats profundes, impactants i que convidin a la
reflexió a partir d’una atmosfera única. Un concert que apropa dos mons a priori tan distants com
la música clàssica i l’electrònica d’una manera elegant, subtil i profunda, oferint una experiència
inoblidable als seus espectadors.

©Fadil Berisha
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ERMONELA
JAHO
RECITAL LÍRIC
Pantesilena JAHO, piano
PROGRAMA:
PART I
Ruggero LEONCAVALLO (1857-1919)
‘Musette svaria sulMassenla bocca viva’
de La Boheme
Vicenzo BELLINI (1801-1935)
’Malinconia, ninfa gentile’
Gaetano DONIZETTI (1797 -1848)
Lamento per la morte di Bellini: ‘Venne sull’ali ai zeffiri
Giuseppe VERDI (1813-1901)
‘Il Brindisi’ de La traviata
Giacomo PUCCINI (1858-1924)
‘Sole e Amore’
Piano solo
Ruggero LEONCAVALLO (1857-1919)
‘Mamma? Io non l’ho avuta mai’ de Zazà
Fancesco CILEA (186-1950)
‘Non ti voglio amar’
Pietro MASCAGNI (1863-1945)
‘Un di ero piccina’ d’Iris

PART II
Charles GOUNOD (1818-1893)
‘Serenade’
Jules MASSENET (1842-1912)
‘Allons! Il le faut… Adieu, notre petite table’
de Manon
‘Pendant un an je fus ta femme’ de Sapho
Piano solo
Ruggero LEONCAVALLO (1857-1919)
‘Qual fiamma avea nel guardo…Stridono
lassu’ de Pagliacci
Umberto GIORDANO (1867-1948)
‘Nel suo amore rianimata’ de Siberia
Giacomo PUCCINI (1858-1924)
‘Un bel di vedremo’ de Madama Butterfly
Pietro MASCAGNI (1863-1945)
‘Flammen perdonami” de Lodoletta

LA VEU QUE DESTIL·LA VERITAT
Ermonela Jaho posseeix una de les veus més atractives del panorama líric internacional actual.
Nascuda a Albània, va iniciar-se al cant de ben petita i amb 14 anys va decidir convertir-se en
cantant d’òpera després d’anar per primera vegada a l’Òpera de Tirana a escoltar La traviata. Per
aconseguir el seu propòsit, va continuar la seva formació a l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia i, un cop a Itàlia, va anar conquerint prestigiosos concursos de cant que li van obrir pas a una
carrera d’èxit. Reclamada pels coliseus d’òpera més importants del món i aclamada per les seves
interpretacions de personatges profundament viscerals com Madama Butterfly, Violetta (La traviata), Adriana Lecouvreur, Suor Angelica (Il tittico) i moltes més, la soprano deixa la seva empremta
indeleble en tot el que canta. Les seves interpretacions vívides i una excepcional identificació amb
els papers que interpreta es destaquen en totes les seves ressenyes, a la vegada que reben l’ovació
dels melòmans d’arreu. La cantant ja va enamorar el públic de Peralada l’any 2017 amb la seva Madama Butterfly i el 2018 amb Thaïs al costat de Plácido Domingo i les bases estables del Teatro Real.
L’admirable línia de cant, la seva meravellosa interpretació musical i una colossal actuació teatral
formen part ja de la història d’aquest festival. Recentment, ha guanyat els Premis Internacionals de
Música Clàssica 2021 a la Millor Música Vocal 2021 amb el seu àlbum en solitari Anima rara, un treball
discogràfic divers, centrat principalment en el verisme i una mica de música francesa on ressalta
l’ànima i la veritat emocional de cada una de les àries. Enguany, Jaho torna al Festival per omplir de
sentiments i de gran bellesa l’església del Carme amb un recital que promet grans emocions.

©Tom Volf
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CARLOS
ACOSTA
ON BEFORE
Carlos ACOSTA
Laura RODRÍGUEZ
O VOS OMNES
PROGRAMA
PART I
Will Tuckett - On Before
Miguel Altunaga - Memoria
Yury Yanowsky - Sirin
Russell Maliphant – Two

PART II
Kim Brandstrup - Footnote to Aston
Estudio 50 - Falling Deep Inside
Raúl Reinoso - Nosotros
Carlos Acosta & George Céspedes - Hand
Duets
Carlos Acosta and Zenaida Yanowsky - O
Magnum Mysterium
Una producció de:
Norwich Theatre & Valid Productions
Presented by arrangement with Como No

© RCR

L’ESPERAT RETORN DEL COMMANDER
On Before és per a Carlos Acosta un dels espectacles més importants i l’obra més personal que ha
creat i ballat mai. És un homenatge a la seva difunta mare. Un viatge cap a la mort on duets i solos s’entrellacen al llarg de l’obra en “una narrativa vagament suggeridora”. L’espectacle compta
amb coreografies d’artistes de renom mundial com Will Tuckett, Russell Maliphant i Kim Brandstrup,
juntament amb coreografia del mateix Acosta i a la qual ara també se suma el coreògraf cubà Raúl
Reinoso amb Nosotros. Originalment concebut l’any 2010, Carlos presenta aquesta nova versió en
plena recuperació del sector artístic a causa dels moments difícils i d’incertesa viscuts arran de la
pandèmia, al costat de la ballarina cubana Laura Rodríguez, membre original de la seva pròpia companyia, Acosta Danza, fundada a Cuba el 2015. On Before narra la història d’una relació condemnada
entre un home i una dona, ambientada en un repertori musical divers que va des de Händel fins al
compositor contemporani cubà Omar Puente, i que culmina amb O Magnum Mysterium de Morten
Lauridsen, amb la participació en directe del cor O Vos Omnes. El Festival de Peralada presenta una
ocasió única per tornar a gaudir del gran talent d’uns dels intèrprets més destacats de l’escena
internacional dansística dels últims temps. Carlos Acosta, amb una consolidada i brillant carrera al
Regne Unit, compagina actualment la direcció del Birmingham Royal Ballet amb la de la seva pròpia
companyia, Acosta Danza, amb seu a la seva Havana natal. Un magnífic i intimista espectacle de
gran bellesa que posarà punt final a 36a edició d’aquest festival.

DEL 8 JULIOL AL 6 AGOST | Jardins del Parc del Castell

EXPOSICIÓ

ROBERT MAPPLETHORPE
“FLOWERS AND PEOPLE”

Un diàleg visual amb l’òpera Hadrian de Rufus Wainwright

Self Portrait, 1988
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.

Rose with Smoke, 1985
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.

L’obra de Robert Mapplethorpe és única en la història de la fotografia. Va obrir aquest mitjà a
una infinita varietat de nous temes i territoris, mentre que alhora va crear algunes de les imatges més icòniques i clàssiques de la fotografia. Mapplethorpe va dedicar pràcticament tota
la seva carrera a la fotografia i va ser una força impulsora de primer ordre a l’hora d’elevar la
fotografia al mateix estatus que altres formes artístiques clàssiques com són l’escultura o la
pintura. Va ser pioner, era perfeccionista, i en el seu apropament a la llum i la composició, un
classicista. Els retrats, nus i flors de Mapplethorpe expressen els estats emocionals fonamentals de l’existència humana, de l’amor a l’odi i de l’alegria al dolor, vistos a través d’una òptica
homosexual sense remordiments. El marbre i la pintura com a materials per a l’art clàssic es
veuen augmentats i substituïts per la gelatina de plata, la pell i el cuir.
En les dues representacions que se’n faran al Festival de Peralada i al Teatro Real, les imatges
de Mapplethorpe formaran el teló de fons de la versió concert de l’òpera Hadrian de Rufus
Wainwright. A primera vista, el món de l’òpera, el món de l’Hadrian de Rufus Wainwright i el món
de la fotografia de Mapplethorpe sembla que no tenen res a veure en el temps i en l’estètica.
Però si hi donem un cop d’ull amb més profunditat, les interseccions entre ells, les connexions
dels temes, la subversió de formes clàssiques per mitjà de la injecció d’una forma diferent de
sexualitat es tornen prou evidents. L’Hadrian de Wainwright reestructura el triangle amorós de
l’òpera en què el tenor estima la soprano i el baríton és qui mira d’evitar-ho. A Hadrian, el baríton estima el tenor i la soprano és qui mira d’evitar-ho. La resta de l’òpera segueix el format
clàssic de la grand opéra en els quatre actes, un número de dansa extens al segon acte, el
duet dels enamorats a l’acte tercer i la mort tràgica de l’heroi en el quart acte, cors, escenes
de conjunt i àries. Totes les grans òperes toquen les històries d’amor més grans, des de Carmen i José fins a Tristany i Isolda. Hadrian no podia ser anomalia.
Ni Mapplethorpe ni Wainwright proven d’amagar, en el format i en la forma, l’homosexualitat
de la seva obra. Tots dos l’enfoquen amb el cap ben alt, sense cap mena de vergonya, sense
reserves i, per tant, des de la més profunda observació, la seva obra va més de la controvèrsia
que pogués generar a la superfície per endinsar-se en el que uneix els éssers humans.
Les imatges que es mostren en aquesta exposició són una selecció de les triades per acompanyar les representacions en directe. Les fotografies de persones es corresponen amb els
personatges principals de l’òpera. En aquest context, cada imatge d’una persona es juxtaposa
amb la imatge d’una flor. Les flors de Mapplethorpe tenen qualitats antropomòrfiques. Els talls
de les flors s’abracen entre ells tal com ho fan els amants, inclinen els caps l’un vers l’altre
com pretendents que anhelen estar units, o bé es fan mal i pateixen de la mateixa manera que
les persones afronten les tragèdies més greus.
Si ens fixem en el drama que hi ha rere les imatges de Mapplethorpe de persones i flors, queda
patent com de subtil i potents són a l’hora d’acompanyar la història d’un emperador que ho
hagués pogut tenir tot, tret de l’únic que desitjava de veritat. Un emperador que es va adonar
que el seu únic llegat residia en el fet que estimava. Un cop ho va descobrir, ja estava preparat
per morir.
Mapplethorpe afirmava que, quan es trobava rere la càmera, s’oblidava del fet que existia.
L’amor és oblidar el dolor de l’existència.

Jörn Weisbrodt
Comissari exposició Robert Mapplethorpe, Flowers and people
i director d’escena d’Hadrian

CAMPUS
PERALADA

El Campus Peralada va iniciar el 2021 un programa que gira al voltant de la pregunta: quin és el
paper de la dansa avui? Després de la crisi sanitària on el contacte social ha quedat desarticulat
s’han dut a terme una sèrie de tallers, accions i activitats arreu del territori on el cos i la dansa en
són els protagonistes. Seguint amb aquest fil conductor i incloent també altres gèneres artístics,
el Campus Estiu proporcionarà activitats per facilitar el contacte amb artistes que formen part de
la programació del Festival.
DIÀLEGS
ACOSTA & ACOSTA
Diàleg entre Carlos ACOSTA, ballarí i director d’Acosta Danza i Yonah ACOSTA, ballarí del Bayersiches Staatsballett
Canal de youtube Festival de Peralada
ROBERT MAPPLETHORPE
Michael STOUT, President de la Robert Mapplethorpe Foundation
Jorn WEISBRODT, comissari de l’exposició Flowers and People i director d’escena de l’òpera Hadrian
Canal youtube Festival de Peralada
DANSA PER TOTS
MEGABARRA DE BALLET DEL BAYERISCHES STAATSBALLET T
Vine a ballar a la barra gegant amb la companyia Bayerisches StaatsBallett/ Ballet de l’Òpera de
Munic.
Plaça Gran de Peralada
EXCLUSIU PER ESCOLES DE DANSA.
ASSISTÈNCIA ASSAIG GENERAL DEL BAYERSICHES STAATSBALLET T
Auditori Parc del Castell
MASTERCLASS AMB EL BALLARÍ SERGIO BERNAL
Sergio Bernal és ballarí, coreògraf i dirigeix la seva pròpia companyia.
Pavelló Municipal de Peralada
ASSISTÈNCIA ASSAIG GENERAL A L’ESPECTACLE CARLOS ACOSTA “ON BEFORE”
Auditori Parc del Castell
Per poder assistir als assajos i classe és imprescindible inscriure’s a través d’un centre de dansa.
Places limitades. El procés d’inscripció s’anunciarà properament.
MASTERCLASS LUCAS VIDAL
Lucas VIDAL, compositor i músic presenta Karma al Festival de Peralada.

EL FESTIVAL CASTELL PERALADA 2022
AGRAEIX ALS MECENES I PATROCINADORS EL SEU GENERÓS SUPORT
I EL COMPROMÍS AMB LA CULTURA I LES ARTS:

Organitza:
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Productes oficials:
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