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JOSEPH
CALLEJA
R E C I TA L L Í R I C

ESGLÉSIA DEL
CARME
4 D’AGOST
Enregistrat per:

Joseph CALLEJA, tenor
Vincenzo SCALERA, pianista

I
Gaetano DONIZETTI (1797-1848)
“Quanto è bella, quanto è cara”,
L’elisir d’amore
Georges BIZET (1838-1875)
“La fleur que tu m’avais jetée”,
Carmen
Jules MASSENET (1842-1912)
“Pourquoi me réveiller”,
Werther

“Méditation”,
Thaïs
Vincenzo SCALERA solo
Giuseppe VERDI (1813-1901)
“Ah, la paterna mano”,
Macbeth
Giacomo PUCCINI (1858-1924)
“E lucevan le stelle”,
Tosca
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II
Piotr Ilitx TXAIKOVSKI (1840-1893)
Niet, tolko tot kto zhnal,
(No, només qui coneix, anhela),
Op 6., núm. 6
Francesco Paolo TOSTI (1846-1916)
Ideale,
A vuchella
George GERSHWIN (1898-1937)
3 Preludes,
Vincenzo SCALERA solo
Joseph VELLA (1942-2018)
Kebbies tal Fanali
Stefano DONAUDY (1880-1941)
Vaghissimma sembianza
Ruggero LEONCAVALLO (1857-1919)
Mattinata
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EL TENOR
M A LT È S

L

’església del Carme és ja un lloc emblemàtic pel que fa a l’acolliment de tenors convidats
al Festival Castell de Peralada, i aquí se n’han sentit molts i molt bons, des del peruà Juan
Diego Flórez al mexicà Javier Camarena o des del polac Piotr Beczala als americans Gregory Kunde o Bryan Hymel. De tenors maltesos, però, no ni havia hagut mai, i amb Joseph
Calleja ha arribat el moment. Aquest intèrpret nascut l’any 1978 a la localitat d’Attard, a l’illa
de Malta, i ensinistrat per al cant per un altre tenor maltès, Paul Asciak, està a hores d’ara
desenvolupant una gran carrera internacional als millors teatres del món recolzat, a més,
amb una important col·lecció d’enregistraments discogràfics, aspectes que ja es podien
intuir arran del seu debut al Gran Teatre del Liceu l’any 2005, quan protagonitzà un Elisir
d’amore en quatre de les vint funcions programades al costat de Mariola Cantarero, Christopher Schaldenbrand i Simón Orfila.

Caldrà potser recordar en aquest debut a Peralada que en aquella ocasió un sector de
la crítica local li va retreure al tenor –que va estar esplèndid i va recollir un gran èxit de
públic– un cert excés de vibrato en la emissió, potser oblidant que el vibrato és una característica i no un defecte. En qualsevol cas, el constant millorament de la seva tècnica ha
permès a Joseph Calleja superar a bastament aquella circumstància i triomfar arreu amb un
cant brillant, expressiu i ben controlat.
Aquest vespre els espectadors que ompliran l’església del Carme podran gaudir del reguitzell d’àries que, ben tríades del seu repertori, ha proposat el tenor amb el sempre acreditat
mestratge a l’acompanyament de Vincenzo Scalera. A demostrar la versatilitat de l’intèrpret
s’alternaran exemples d’òperes de Donizetti, Bizet i Massenet amb peces de un repertori
que abraça des del belcantisme de L’elisir d’amore fins l’inevitable Puccini de Tosca, sense
deixar de banda el Verdi més líric de l’ària de Macduff a Macbeth.
La segona part del recital esta dedicada per Calleja al repertori de la cançó de concert amb
peces sempre ben rebudes com el Niet, tolko tot kto zhnal (No, només qui coneix, anhela)
de Mei/Txaikovski o les habituals de Tosti i Donaudy, amb l’exotisme de la mostra maltesa
del compositor Joseph Vella i el clou de la Mattinata de Leoncavallo. Per a tots els gustos
i per a totes les sensibilitats, una ocasió única per passar-s’ho bé en una vetllada a càrrec
d’un tenor sens dubte excepcional.

Marcel CERVELLÓ
Crític d’òpera
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BIOGRAFIES

JOSEPH
CALLEJA

TENOR

D

otat d’una veu daurada que inspira comparacions amb “cantants llegendaris d’èpoques passades” (Associated Press), el tenor Joseph Calleja, nascut a Malta, ha esdevingut un dels més
aclamats de l’actualitat. La seva extensa discografia i aparicions freqüents als escenaris
d’òpera i de sales de concert més importants van aconseguir que la Ràdio Pública dels Estats
Units el considerin com “el millor tenor líric actual” i el van dur a ser votat per la revista Gramophone com a Artista de l’Any 2012. Ha estat nominat pels Grammy i enregistra en exclusiva
per a Decca.

Va debutar amb 19 anys com a Macduff de Macbeth al Teatre Astra de Malta abans de guanyar
un premi al Concurs Hans Gabor Belvedere que va suposar el llançament de la seva carrera internacional. Després va guanyar el Concurs Caruso de Milà i va obtenir un premi a l’Operalia de
Plácido Domingo. Des d’aleshores apareix amb les companyies d’òpera més importants del món.
La temporada 2018-19 comença amb el seu debut en el paper de Rodolfo a Luisa Miller a Hamburg. Un dels seus papers distintius, Mario Caravadossi (Tosca), el duu a la Metropolitan Opera
de Nova York i a una nova producció al Festival d’Ais de Provença. A més, brilla com a Pollione
(Norma) i Don José (Carmen) a Múnic, com a Edgardo (Lucia di Lammermoor) i Don José a la
Berlín i també com a Duca (Rigoletto) a l’Òpera de Viena.
Altres títols destacats del seu repertori són Faust, Les contes d’Hoffmann, La traviata, Simon
Boccanegra, La Bohème, Maria Stuarda, Un ballo in maschera, Don Carlo o La rondine. Apareix
sovint en concerts amb les orquestres més importants i en festivals d’estiu, com el de Salzburg
o els BBC Proms. Enregistra en exclusiva per a Decca Classics des del 2003 i gaudeix d’una
extensa discografia que inclou òperes completes i concerts, i també sis àlbums en solitari. A la
seva videografia es pot trobar La traviata a la Royal Opera en DVD/Blu-ray, amb Renée Fleming i
Thomas Hampson, enregistrament nominat als Grammy. Va debutar a Hollywood el 2014 amb El
somni d’Ellis, on fa del llegendari Enrico Caruso. El darrer àlbum de Calleja, Verdi, el va publicar
Decca Classics l’any passat i inclou una selecció del repertori dramàtic verdià amb àries d’Aida,
Don Carlo, La forza del destino i Otello.
Nascut a Malta el 1978, va començar a cantar als 16 anys, primer al cor de la església. Es forma
amb el tenor maltès Paul Asciak. Calleja és una de les personalitats més famoses de la seva terra
natal i va ser triat com a ambaixador cultural de Malta el 2012; a principis d’aquest any també va
ser nomenat ambaixador de marca d’Air Malta. Calleja s’ha unit amb el Bank of Valletta de Malta
per formar la Fundació BOV Joseph Calleja, que mira d’ajudar infants i famílies necessitades.
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Cap al futur
amb la música.
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VINCENZO
SCALERA

.

N

ascut a Nova Jersey, Estats Units, de pares ítalo-americans, va començar els seus estudis
de piano als cinc anys. Es va graduar a la Manhattan School of Music i va treballar com a
director assistent a l’Òpera de Nova Jersey. Va continuar els seus estudis a Itàlia i el 1980 es
va unir a l’equip musical del Teatre alla Scala de Milà com a professor, pianista i ajudant dels
directors Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Giannandrea Gavazzeni i Carlos Kleiber, entre
d’altres.
Ha participat en molts festivals de música, com els d’Edimburg, Martina Franca, Jerusalem, Istanbul, Chorégies d’Orange, Carinthischer Sommer Ossiach, Salzburger Festspiele i el Rossini
Opera Festival a Pésaro, acompanyant cantants tan cèlebres com Carlo Bergonzi, Montserrat
Caballé, Josep Carreras, Leyla Gencer, Sumi Jo, Raina Kabaivanska, Katia Ricciarelli, Juan Diego Flórez, Maria Guleghina, Renata Scotto, Cesare Siepi, Lucía Valentini-Terrani, Leontina
Vaduva i molts d’altres.

Com a clavecinista va participar en l’enregistrament de la la banda sonora de La Cenerentola de Rossini sota la direcció de Claudio Abbado, i en el primer enregistrament mundial d’Il
viaggio a Reims, també de Rossini i també sota la batuta del mestre Abbado. Vincezo Scalera
ha format part del personal de l’Acadèmia d’Òpera Renata Scotto a Savona, Itàlia, impartint
classes d’acompanyament per a pianistes i de literatura operística per a cantants.
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E L F E S T I VA L R E C O M A N A

8 AGOST

HUMAN LOVE,
LOVE DIVINE
EL HÄNDEL MÉS DIVÍ
©Mercè Rial

Núria RIAL, soprano
Juan SANCHO, tenor
CAPELLA CRACOVIENSIS
Jan Tomasz ADAMUS, direcció musical

Compra la teva entrada a:
www.festivalperalada.com - T. 34 972 53 82 92
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AMB EL

FESTIVAL
CASTELL
PERALADA

CASINO BARCELONA · CASINO PERALADA · CASINO TARRAGONA · CASINO BARCELONA.ES
Argentina: MELINCUE CASINO & RESORT · SANTA FE CASINO & HOTEL
Uruguai: SALTO HOTEL & CASINO · RIVERA CASINO & RESORT
Xile: OVALLE CASINO & RESORT

www.grupperalada.com
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