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“Parlar de la crisi és promoure-la, i callar en la crisi és exaltar el conformisme. En lloc d’això 
treballem dur. Acabem d’una vegada per totes amb l’única crisi amenaçadora, que és la 
tragèdia de no voler lluitar per superar-la”

Albert Einstein

Aquest està resultant un any especialment difícil per a tothom, i per tant, també per a tots aquells 
i aquelles que treballem en el món de la cultura. Des de qualsevol de les seves manifestacions, no 
es pot mirar cap a una altra banda, i s’ha d’encarar amb coratge i sentit de la responsabilitat el 
repte de superar aquesta situació, i el que és encara més important, d’aportar a la societat, a la 
que ens devem i a la que hem de servir, espais de reflexió i moments d’excel·lència, que ens facin 
més comprensius i més generosos.

Conscients d’aquesta responsabilitat, hem treballat i estem treballant dur, per poder oferir una 
nova edició del Festival Castell de Peralada, que amb aquesta ja seran vint-i-tres, en la que les 
propostes dels artistes, amb les seves creacions, ens arribin des de l’escenari del jardins del 
castell, per vestir les nits d’estiu de força regeneradora.

Desitgem que tots i cada un dels concerts i espectacles que composen el programa d’aquesta 
edició continguin aquells elements que ens permeten créixer com a persones i retrobar en 
nosaltres aquell compromís que ens lliga al nostre entorn i que ajuda a conformar el model de 
societat en la que vivim.

Haurem complert amb el nostre objectiu, si al finalitzar el Festival, tots plegats hem aconseguit 
gaudir de moments irrepetibles, que amb la seva màgia ens apropin a un món diferent i 
engrescador, on cada matí ens puguem plantejar la possibilitat de que tot sigui diferent, perquè 
estem convençuts de que tot es pot canviar.

Al públic, als artistes, als patrocinadors, a les institucions que ens recolzen, als mitjans de 
comunicació i a l’extraordinari equip de professionals que fan possible el Festival:
Gràcies per la vostra complicitat, força i que gaudiu d’un estiu per recordar!

Joan Maria Gual
Director

INTRODUCCIÓ



Un espai per ser observat. Una plataforma oberta a la creació per vehiculitzar 
les diverses formes de comunicació que el ser humà ha anat inventant, una 
plataforma per a la llibertat, que permet explicar històries que alimenten la 
nostra imaginació i que ens transporten a mons a vegades inexplorables que 
obren les portes a noves experiències i emocions. Tot això i més, pot arribar a 
servir per a definir un escenari, aquest espai, que pot acollir diverses disciplines 
que convenim a anomenar arts escèniques i que composen aquest ric univers 
de les sensacions compartides de la mà de la música, l’òpera, el teatre, la dansa 
i de totes aquelles disciplines capaces de mostrar-se en aquest espai màgic i 
suggerent.

L’obra de Gao Xingjian, Premi Nobel de literatura 2000, artista polifacètic quasi 
renaixentista, ens possibilita posar la imatge a un modest homenatge a tots 
aquells i aquelles que treballen en les arts escèniques, que són sens dubte, un 
territori conformat per la suma de moltes sensibilitats i tècniques diverses com 
és el cas de l’autor del cartell de la nostra XXIII edició.

S’aixeca el teló i al món presideix l’espai escènic...
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Dissabte 18 juliol – 22h
CONCERT iNAUgURAL

John MALKOVICH
THE INFERNAL COMEDY
John MALKOVICH, direcció i narració
Michael STURMINGER, direcció i text
Martin HASELBÖCK, concepte musical i direcció musical
Birgit HUTTER, vestuari
Bernarda BOBRO i Aleksandra ZAMOJSKA, sopranos
Orchester Wierner Akademie
Músiques de VIVALDI, HAYDN, MOZART, BEETHOVEN, BOCCHERINI, WEBER i GLUCK
ELSINOR, producció executiva
Una producció de Vereinigte Bühnen Wien (VBW) i Theater an der Wien (Ronacher) 

ESTRENA A ESPANYA

Programa musical:
Capítol 1: Introducció

G. W. Gluck: Preludi i Xacona “L’Enfer” de Don Juan
Capítol 2: On comença?

Luigi Boccherini: Xacona (últim moviment) de La Casa del Diavolo
Capítol 3: Mare

Antonio Vivaldi: Ària “Sposa son disprezzata” d’Ottone in Villa
Capítol 4: Faldiller

Ludwig van Beethoven: Recitatiu i Ària “Ah, perfido”, Op. 65
Capítol 5: Escriptor

Luigi Boccherini: Ària amb violí “Caro mio sposo” Núm. 3
Recitatiu i Final d’escena d’Inés de Castro, G 541 (1798) 

Capítol 6: Mentider
Joseph Haydn: Scena di Berenice “Berenice, che fai”, Hob. XXIVa:10

Capítol 7: Assassí
C. M. von Weber: Recitatiu i Ària “Ah, se Edmundo fosse l’uccisor!”

Capítol 8: Sortida
W. A. Mozart: Recitatiu, Ària i Cavatina “Ah, lo previdi!”, KV 272 

El Festival inaugura el seu periple pel 2009 amb un concert líric narrat i dirigit per l’actor nord-americà John 
Malkovich, que s’inspira en el drama viscut per l’assassí en sèrie austríac Jack Unterweger, condemnat el 1974 
per la mort de 12 prostitutes i que, des de la presó, es va convertir en escriptor. Alliberat el 1990 després d’una 
campanya internacional que aplaudia la seva suposada rehabilitació, tornà a la presó el 1994 condemnat per 
nous assassinats, suïcidant-se al no poder suportar la condemna a cadena perpètua. La música de Vivaldi, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Boccherini, Weber i Gluck il·lustren aquesta sorprenent baixada als inferns que Peralada 
estrena a Espanya.
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Diumenge 19 juliol – 22h 

XVI GRAN CONCERT DE SARDANES i
MÚSICA PER A COBLA
Costa Brava, Cobla en Dansa
Espectacle de dansa i concert per a dues cobles
Cesc GELABERT i Quim BIGAS, coreografies
Esbart Dansaire de Rubí i Esbart Fontcoberta de Banyoles
Companyia Carles Ibáñez
Xavier PAGÉS i Marcel SABATÉ, direcció musical
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Cobla Ciutat de Girona

Una producció d’Amunt Produccions S.L per l’Agrupament d’aplecs sardanistes de les comarques gironines

Programa: 

I PART 
Costa Brava, d’Agustí BORGUNYÓ – Cobla Ciutat de Girona 
Garbet, de Narcís PAULÍS – Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
Atzavares i baladres, d’Eduard TOLDRÀ – Cobla Ciutat de Girona 
Giverola, de Juli GARRETA – Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
La sardana de Lloret, de Fèlix MARTÍNEZ i COMÍN – a dues Cobles 
Pinya de Rosa, de Jordi MOLINA – Estrena per a dues cobles 

II PART - La sardana vista des de diferents estils de dansa
Visió d’esbart:
Moviment per a una sardana – Íntima
Esbart Dansaire de Rubí
Cobla Ciutat de Girona
Joaquim SERRA, música
Jordi RÚBIO, coreografia,
Pau FERNÀNDEZ, vestuari

Visió del clàssic:
So d’onze i percussió (versió del clàssic)
Companyia de Dansa Carles Ibáñez
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Salvador BROTONS, música
Carles IBÁÑEZ, coreografia

Visió minimalista:
Enyor
Cobla Ciutat de Girona
Ricard LAMOTE DE GRIGNON, música
Cesc GELABERT, coreografia

Visió contemporània:
De nit sobre el pont de Sant Agustí 
Quim BIGAS
Cobla Ciutat de Girona
Francesc CASSÚ, música
Quim BIGAS i col·lectiva, coreografia

Marinera, Albert GUINOVART – a dues cobles

Aquest tradicional concert del Festival, proposa enguany una temàtica inèdita pel que fa a la música per a cobla 
entorn de la sardana. Els seus creadors defineixen aquest menú musical inspirat en el ball tradicional català com 
“un pas més, un atreviment per descontextualitzar-ne la forma i apropar-la a nous llenguatges”, seguint la petjada 
deixada per la ballarina Teresa Boronat que, al 1937, va dur a la Sala Pleyel de París la recreació d’una sardana en 
solitari. Era la recerca d’una utopia: el ballet clàssic català. Aquest concert connecta doncs, a la segona part, amb 
l’esperit de Boronat, amb la interpretació de sardanes des de diferents estètiques. A més a més, el Festival Castell 
de Peralada dedica la primera part del concert a celebrar el centenari de la denominació Costa Brava oferint 
temes musicals inspirats en aquestes famoses comarques gironines.
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Dimarts 21 juliol – 22h
POP

KATIE MELUA In Concert
Katie MELUA, veu i guitarra
Henry SPINETTI, bateria
Tim HARRIES, baix
Jim WATSON, piano
Luke POTASNICK, guitarra

ÚNiC CONCERT A ESPANYA DE LA SEVA giRA MUNDiAL
EL RETORN D’UNA VEU ÚNiCA

El Festival té debilitat per les veus, siguin del gènere que siguin. La de Katie Melua ha sabut guanyar-se un lloc 
de preeminència en el competitiu món del pop, és d’aquelles que sedueixen a la primera frase. Amb temes de 
tant èxit com ara The Closest Thing To Crazy o Nine Million Bicycles a la butxaca i amb l’edició del seu tercer disc, 
Pictures, la cantant d’origen georgià es va convertir en una supervendes. Aquest estiu arriba a Peralada decidida 
a repetir el que ja es reconeix com el seu estat natural: triomfar. Bevent de la fèrria herència del R&B, coquetejant 
fins i tot amb la Filharmònica d’Irlanda en la recerca d’un so màgic, Katie Melua sap què és fer música en directe 
des dels 19 anys, i d’això ja en fa un lustre... L’espectacle està assegurat. 
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Dissabte 25 i Diumenge 26 juliol – 22h
SARSUELA

EL REY QUE RABIÓ
de Ruperto CHAPÍ (1851–1909)
Sarsuela còmica en tres actes
Música de Ruperto CHAPÍ
Llibret de Miguel RAMOS CARRIÓN i Vital AZA
Estrena a Madrid, Teatro de la Zarzuela el 20 d’abril de 1891
Edició crítica de Tomás MARCO

Repartiment:
El Rei, Pablo Antonio MARTÍN REYES; Rosa, Elena de la MERCED; Jeremías, Emilio SÁNCHEZ; El General, Manel ESTEVE; 
María, María José SUÁREZ; Juan, Luis PEREZAGUA; El Governador, Luis CANSINO; L’Intendent, David RUBIERA; L’Almirall, 
Lorenzo MONCLOA; El Capità, Boro GINER; L’Alcalde, José Luis GAGO

Cor de la Generalitat Valenciana
Orquestra de la Comunitat Valenciana
Jordi BERNÀCER, direcció musical

Emilio SAGI, direcció d’escena
Javier ULACIA, assistent de direcció 
Francesco CALCAGNINI, escenografia
Pepa OJANGUREN, vestuari
Albert FAURA, il·luminació
Diniz SÁNCHEZ, coreografia
Lorenza DI CALOGERO, Jonatan CANTOS, María CASASEMPERE, Ana CONCA, Ferran GARRIGUES, Hugo 
GONZÁLEZ, Mar JIMÉNEZ, Eguzki LÓPEZ, Almudena MAHIQUES, Nel·lo NEBOT, Juan PINILLOS, Juana María 
VARELA, actors i ballarins
Odeón Decorados, realització escenografia
Pepa OJANGUREN, Óscar ARMENDÁRIZ i López CRIADO, realització vestuari
Lobo DOS, calçat
Hair Up, perruques

Una producció del Palau de les Arts Reina Sofía

És un fet que la sarsuela està vivint un període d’esplendor, i el Festival Castell de Peralada ha anat recollint 
aquesta vitalitat des de fa diverses edicions amb muntatges d’obres mestres del gènere com Luisa Fernanda o La 
verbena de La Paloma, sempre amb un renovat esperit teatral. Aquesta vegada, amb la celebració de l’Any Chapí 
gairebé en el seu equador, l’Auditori Jardins del Castell es revoluciona gràcies a tot un clàssic del mestre valencià, 
El Rey que rabió, títol que arriba des del Palau de les Arts de la capital del Túria en una innovadora i aplaudida 
versió d’aquest expert director de l’escena que és Emilio Sagi. Música, ball, humor i espectacle convergeixen en 
aquesta proposta que retorna al gènere sarsuelístic la dignitat que mai hauria d’haver perdut.
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Dilluns 27 juliol – 22h

100 X 100 SERRAT
Joan Manuel SERRAT, guitarra i veu
Ricard MIRALLES, piano

Una guitarra, un piano i la veu i la poesia de Joan Manuel Serrat. Això és el que promet aquest retrobament del 
mestre amb el seu públic a Peralada. Després de la seva gira colze a colze amb Joaquín Sabina i d’inaugurar 
amb un èxit memorable la 50ena. edició del Festival Internacional de Viña del Mar, a Xile, Serrat torna a les seves 
arrels amb el format més íntim i amb un programa que revisa una obra que s’ha transformat ja fa dècades en una 
autèntica institució. 100 x 100 Serrat ens apropa a un Serrat més humà que mai, proper i personal. És l’essència 
de l’artista en una proposta que rescata l’espai escènic creat per al genial cantautor el 1984 pel ja mític Fabià 
Puigserver. Al piano, un vell amic: Ricard Miralles.
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Dijous 30 juliol – 22h
BALLET

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Ángel CORELLA, direcció artística
Carmen CORELLA, sotsdirecció artística
María L. EIRÍN, coordinació artística
Paremia MORENO, ballet mistress
Purificación PRIETO, assistent de direcció artística i premsa
Victoria GLUSHCHENKO, pianista
Mª Luz MUÑOZ, assistent de producció 

Carolina BAVIANO, direcció general
Matthew BLEDSOE, gerència-manager
Clara BAÑEROS i Carmen ESPINILLA, patrocini 
Ruth SANZ, administració

Marc BARTOLO, direcció tècnica
Julia BOFARULL, regidoria
Diego ACERA, il·luminació
Mara CORELLA, maquillatge i perruqueria
Fuencisla APARICIO i Alicia RADVANSKA, vestuari 

Ángel CORELLA, Herman CORNEJO, Iain MACKAY, Adiarys ALMEIDA, Carmen CORELLA, Natalia TAPIA, ballarins 
principals
Matthew GOLDING, Kazuko OMORI, primers solistes
Joseph GATTI, Kirill RADEV, Ashley ELLIS, solistes

Alexandra BASMAGY, Ana CABRAL, Ana CALDERÓN, Yoko CALLEGARI, Irene CAMPILLO, Cristina CASA, Alba 
CAZORLA, Carolina CHICO, Tracy JONES, Carla LÓPEZ, Marta LUDEVID, Georgia MOLINA, Andrea PALACIOS, 
Mª José SALES, Raquel SANTAMARTA, María SORDO, Irene VAQUEIRO, Victoria VILLANUEVA i Carrie WALSH, 
cos de ball femení
Ion AGIRRETXE, Yerlan ANDAGULOV, George BIRKADZE, Fernando BUFALÁ, Russell DUCKER, Sergey D’YACHKOV, 
Daniel FAJARDO, Luca GIACCIO, Toby MALLITT, Iván SÁNCHEZ, Roberto SÁNCHEZ,  Yevgen UZLENKOV i Pietro 
ZAMBELLO, cos de ball masculí

NOU PROgRAMA

Programa:

STRING SEXTET
Ángel CORELLA, coreografia
Piotr Ilich TXAIKOVSKI (1840–1893)
Sextet de Corda  “Souvenir de Florència” Op.70, 1892 
ESTRENA ABSOLUTA

L’únic sextet de corda composat per Txaikovski és una música plena de melodies, harmonies i ritmes encantadors, 
inspirats en la bella ciutat de Florència. La Partitura és alegre i vigorosa, un cúmul d’energia que ha servit de 
inspiració a Ángel Corella per realitzar la seva primera creació coreogràfica pel Corella Ballet. Aquesta obra està 
estructurada en quatre moviments. En el primer, el coreògraf introdueix a l’espectador a Florència, per fer-lo 
partícip de les excel·lències d’una ciutat enriquida per la seva fascinant història.
El segon moviment mostra, a través del contrast entre els esdeveniments quotidians, la bellesa i la sensualitat 
que la caracteritzen. En el tercer, el visitant se sent rodejat per la vivaç i impetuosa alegria que contagien els 
seus habitants; aquell, completament imbuït per aquella vertiginosa eufòria, marxa de la ciutat amb la sensació 
d’haver degustat el seu encís intemporal. La peça lliga la tècnica depurada dels barons amb la delicadesa i 
l’elegància de les ballarines, conformen una peça plena d’encant i harmonia, que es quedarà a la memòria com 
un souvenir de l’encantadora ciutat italiana.
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ENRIC VIII
Christopher WHEELDON, coreografia
Benjamín BRITTEN (1913-1976)
Variacions sobre un tema de Frank Bridge, Op.10 
ESTRENA A ESPANYA

Coreografia inspirada en el drama històric que va provocar el repudi d’Enric VIII cap a la seva primera esposa, 
Catalina d’Aragó,  a favor d’Anna Bolena; qui es convertiria en la seva segona esposa i que fracassaria, igual que la 
primera, - tot i que d’una manera més dramàtica -,  el fet de donar al rei un hereu baró al tro d’Anglaterra. Aquest 
triangle emocional va servir de base a Christopher Wheeldon per la realització d’una coreografia que explota 
les característiques psicològiques dels personatges fins transformar als ballarins en actors sobre l’escenari. En 
el treball de Wheeldon, els espais, gestos i recursos escènics adquireixen major importància i s’harmonitzen 
gràcies a la vibrant partitura musical firmada per Britten. Tota la composició ve a subratllar la personalitat dels 
tres protagonistes i converteix a aquest ballet en un dels grups més impactants del repertori contemporani.

FANCY FREE
Jerome ROBBINS, coreografia 
Leonard BERNSTEIN (1918-1990)
Oliver SMITH, escenografia
Herman CORNEJO, primer mariner
Ángel CORELLA, segon mariner
Iain MACKEY, tercer mariner
Adyaris ALMEIDA, Carmen CORELLA i Natalia TAPIA, noies

Jerome Robbins va crear Fancy Free durant una llarga gira, costa a costa, amb l’American Ballet Theatre; durant 
aquest viatge, va mantenir una estreta correspondència amb un jove compositor, encara desconegut, anomenat 
Leonard Bernstein. L’estrena d’aquest ballet en el Metropolitan de Nova York, a l’abril de 1944, va ser tot un 
esdeveniment, doncs va fer emergir a joves talents del món de la dansa, la coreografia, la música i l’escenografia. 
El seu èxit fou tant gran que, poc després, Fancy Free es convertiria en el musical On the Town, que més tard 
popularitzaria en el cinema Gene Kelly. L’argument de partida de la història és simple: tres mariners recalen a 
Nova York un calorós dia d’estiu. Aprofitant un permís, coneixen dues noies i s’inicia una competició entre ells per 
guanyar-se el seu favor. La pugna en el bar serveix perquè els ballarins posin en joc i exhibeixin tot el seu talent, 
cadascun amb variacions específiques i tan espectaculars que han fet d’aquest ballet un dels més aclamats de 
l’obra de Robbins. 

Qui persevera guanya, i això ho sap molt bé Ángel Corella, un dels ballarins clàssics més importants del món. El 
seu somni d’arribar al top ten de la dansa es va complir fa més d’una dècada i l’any passat vèiem com la seva 
molt desitjada companyia de dansa prenia forma a la comunitat de Castilla y León. El grup, que aquest estiu 
debuta a Peralada, arriba, a més a més, amb un altre somni de Corella fet realitat: estrenar la primera coreografia 
concebuda per ell mateix, una bona notícia per al món de la dansa. Després de fer temporada al Teatro Real de 
Madrid i de visitar el Tívoli barceloní i el Gran Teatre del Liceu, la companyia de l’aclamat ballarí madrileny recala 
a l’Empordà plena de noves idees. És la força de la perseverança. És la força d’Ángel Corella.



Divendres 31 juliol – 22h
FLAMENC

TOMATITO & CIGALA
“40 Kilos de Arte”
Tomatito, guitarra
Diego El Cigala, cantaor
DEBUT A CATALUNYA D’UN DUET ESTEL·LAR 

Són dos representants del flamenc més genuí. A Diego El Cigala va ser el mític Camarón qui li va posar el sobrenom 
amb el qual s’ha fet conegut al circuit internacional. Cantaor de vocació, els seus inicis són els mateixos que els 
de molts genis del gènere, ja que va començar a desenvolupar el seu art al carrer i a petits tablaos. Des del 1994, 
la seva trajectòria l’ha portat a col·laborar no només amb estrelles del firmament del flamenc sinó també del jazz, 
cantant al costat de Bebo Valdés o Jerry González. La guitarra de Tomatito, en tot cas, ens retorna un Cigala en 
el seu estat natural a l’espectacle 40 kilos de arte que es presenta a Peralada. El guitarrista d’Almeria és un dels 
grans mestres de l’instrument: va acompanyar Camarón en els darrers 18 anys de la seva vida, cap de llista de la 
plèiade de veus més importants del gènere, i més enllà, com Elton John, Michel Camilo, Neneh Cherry o Frank 
Sinatra. El Festival promet amb 40 kilos de arte una nit d’alt voltatge.
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Dissabte 1 agost – 22h
FUSIÓ

CHUCHO VALDÉS & CONCHA BUIKA
Chucho VALDÉS, piano
Concha BUIKA, veu
PRiMERA COL·LABORACiÓ A ESPANYA
ESTRENA ABSOLUTA 

Vénen des de dues illes: ella de Mallorca i ell de Cuba. Aquesta vetllada amb Concha Buika i Chucho Valdés arriba 
al Festival Castell de Peralada amb una bona notícia: aterren a l’Empordà tot just després d’enregistrar un disc al 
Teatro Carl Marx de La Habana, en la que és la primera col·laboració conjunta d’aquestes dues estrelles de la fusió 
i del jazz llatí. La veu inconfusible i el particular flamenc de la cantant afrobalear es fonen amb el piano expert 
del músic cubà en el millor d’un treball discogràfic que no veurà la llum fins al segon semestre d’aquest any i que 
podrà escoltar-se a Peralada en estrena absoluta. Dues maneres de veure la vida des de perspectives diverses, 
amb Àfrica com a teló de fons, que s’unifiquen gràcies a la música.
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Diumenge 2 agost – 22h
FLAMENC

CAMARÓN
LA LEYENDA DEL TIEMPO,  30 ANYS DESPRÉS
CHICUELO, producció i direcció musical
Gorka BENÍTEZ, saxo i flauta
Raynald COLOM, trompeta
Chicuelo, guitarra
Andreu MARTÍNEZ, guitarra elèctrica
Josep PÉREZ CUCURELLA, baix
Juan Vicente ABARDONADO, arranjaments i teclats
David GÓMEZ, bateria
Isaac VIGUERAS, percussió
Raúl LEVIA, veu
Joaquín “DUENDE”, veu

Col·laboració especial de les veus de DUQUENDE i Silvia PÉREZ CRUZ i de la bailaora Rafaela CARRASCO.
Una producció de Taller de músics amb el suport de l’ICIC

ESTRENA ABSOLUTA

Era el 1979. El mític Camarón de la Isla editava La leyenda del tiempo, un homenatge personal de l’artista andalús 
a Federico García Lorca. A partir d’aquest moment res ja no seria el mateix al món del flamenco. Els crítics diuen 
que aquest disc va canviar definitivament la concepció d’aquesta forma d’art ancestral per crear el flamenco 
modern. Han passat tres dècades i es confirma que la fita era veritat, perquè aquesta obra d’art de la història 
de la música ha sobreviscut amb molt bona salut, tal i com pretenen demostrar un grup d’artistes experts 
en l’espectacle Camaron La leyenda del tiempo, 30 anys després, amb direcció musical de Chicuelo i amb la 
col·laboracio especial de les veus de Duquende i Silvia Pérez Cruz i de la bailaora Rafaela Carrasco. Flamenco en 
estat pur i també flamenco de saló amb quartet de corda. Una ocasió única per revisitar tot un clàssic.
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Dimarts 4 agost – 22h
DANSA

BOLERO, de Ramon Oller 
Ramon OLLER, coreografia i direcció
Alícia PÉREZ-CABRERO, ajudant de direcció
Sandrine ROUET, Sau CHING WONG, Sara ENRICH, Paloma MUÑOZ, Lorena JUSTRIBÓ, Javier GARCÍA, Daniel 
CORRALES, Geoffrey PLOQUIN, Jofre CARABÉN, intèrprets
Maurice RAVEL, música 
Collage de músiques llatinoamericanes
Mercè PALOMA, disseny vestuari
Carles PUJOL, escenografia
Dani CHERTA, banda sonora

Una coproducció del XXIII Festival Castell de Peralada, Teatres de la Generalitat Valenciana, La Laboral de Gijón, 
Focus i METROS. 

ESTRENA

La música és per al coreògraf barceloní Ramon Oller la principal font d’inspiració. Són les partitures les que es 
transformen, a la seva ment, en moviment, en gest, en mirades. I si un dia pot ser Bizet i la seva òpera Carmen, 
un altre és Puccini i la seva Madama Butterfly. Aquest cop la seva imaginació ha viatjat al món de Maurice Ravel, 
el creador d’una de les obres musicals més conegudes de tots els temps i que ha estat portada a la dansa de la 
mà d’artistes de la talla de Maurice Béjart: el seu popular Boléro. La nova lectura d’Oller promet sorpreses, això 
per descomptat. El seu esperit indòmit i la seva sempre innovadora mirada proposen una particular concepció. 
Senyores, senyors, neix el Boléro, de Ramon Oller.
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Dimecres 5 agost – 22h
BALLET

AMERICAN BALLET THEATRE’S ABT II
Wes CHAPMAN, direcció artística

Kaia ANNIKA, April GIANGERUSO, Ty GURFEIN, Jaime HICKEY, Meaghan HINKIS, Courtney EUN PARK, Colby 
PARSONS, Calvin ROYAL III, Irlan SILVA, Mara THOMPSON, Alberto VELAZQUEZ i Bran WALDREP, ballarins

Coreografies de BALANCHINE, TUDOR i ASHTON.

ÚNiCA FUNCiÓ A CATALUNYA

Parlar de l’American Ballet és parlar d’una part vital de la història de la dansa clàssica. Considerada una de les 
companyies més importants del món, l’ABT ha estat el bressol de coreògrafs, ballarins i creacions mítiques. Des 
de fa 14 anys, l’American Ballet II presenta la seva pròpia temporada a Nova York i fa gires per tota Amèrica del 
Nord; està formada per talentosos ballarins joves –d’edats compreses entre els 16 i els 20 anys- reclutats per tot 
el món i és l’autèntica pedrera de la companyia gran. Aquest estiu es presenta a Peralada amb una mostra de les 
seves peces més importants, que no només es limiten al repertori clàssic ja que la formació dels joves ballarins 
inclou també les obres més representatives de la modern dance. 
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Dijous 6 agost – 22h
CONCERT SIMFÒNIC 

ORQUESTRA DE CADAQUÉS i SOKOLOV
“El somni d’una nit d’estiu”
Valeriy SOKOLOV, violí
Josep María POU, narració
Jaime MARTÍN, direcció musical
ORQUESTRA DE CADAQUÉS

Programa: 
I PART
Valeriy SOKOLOV, violí
Jaime MARTÍN, direcció
Orquestra de Cadaqués

Piotr Ilich TXAIKOVSKI (1840-1893)
Concert per a violí i orquestra en Re Major, Op.35 

I. Allegro moderato
II. Canzonetta: Andante
III. Finale: Allegro vivacissimo

II PART
Josep Maria POU, narració
Cor Madrigal (Mireia BARRERA, direcció)
Maria Eugenia BOIX, soprano
Raquel LOJENDIO, soprano
Jaime MARTÍN, direcció
Orquestra de Cadaqués

Félix MENDELSSOHN (1809-1893)
El Somni d’una nit d’Estiu Op.21 i 61
Text de William SHAKESPEARE
Traducció de Salvador OLIVA

Obertura - Allegro di molto

I. Scherzo - Allegro Vivace
II. L’istesso tempo / Marxa de les fades - Allegro Vivace
III. Cançó de les fades - Allegro ma non troppo    
IV. Andante
V. Allegro appassionato
VI. Allegro
VII. Nocturn - Con moto tranquillo
VIII. Andante
IX. Marxa Nupcial - Allegro vivace
X. Allegro comodo / Marxa fúnebre - Andante comodo
XI. Marxa dels pallassos - Allegro di molto
XII. Allegro vivace come I
XIII. FINALE - Allegro di molto 

L’Orquestra de Cadaqués –que l’any passat celebrava el seu vintè aniversari- torna a Peralada un estiu més per 
manifestar el seu nivell d’excel·lència, aquesta vegada al costat del santanderí Jaime Martín en el podi i d’un dels 
genis de l’arc de la nova fornada de joves intèrprets, el violinista Valeriy Sokolov. Aquest trio d’asos fusionarà el 
seu talent per interpretar el Concert per a violí i orquestra en Re Major, Op. 35 de Piotr Ilich Txaikovski, una peça 
que només apareix en el repertori dels grans violins. Per la commemoració del bicentenari del naixement d’un 
romàntic empedreït, Félix Mendelssohn-Batholdy, s’escoltarà El Somni d’una nit d’Estiu amb la participació de 
l’actor i director Josep Maria Pou com a narrador i les sopranos Maria Eugenia Boix i Raquel Lojendio
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Divendres 7 agost – 22h

AINHOA ARTETA
“La vida”
Ainhoa ARTETA, veu
PRESENTACiÓ DEL SEU ÚLTiM DiSC

Programa:
La vida (Silvio RODRÍGUEZ)
Love me tender (Elvis PRESLEY / Vera WATSON)
Alfonsina y el mar (Félix LUNA / Ariel RAMÍREZ)
Fly me to the moon (Bart HOWARD)
Michelle (John LENNON / Paul McCARTNEY)
Ricordi della sera (Giovanni GIACOBETTI / Antonio Virgilio SAVONA)
El reloj (Agustín LARA)
Tears in heaven (Eric CLAPTON / Will JENNINGS)
Goizian argi hastian (Pierre BORDAZARRE “Etxahun Iruri”)
La golondrina (Narciso SERRADELL)
Historia de un amor (Carlos Eleta ALMARÁN – Gunther Manuel SALINGER)
Lamento borincano (Rafael HERNÁNDEZ)

A hores d’ara, Ainhoa Arteta no necessita presentació per al públic empordanès. La soprano tolosana, convertida ja 
en una de les veus d’or de la lírica espanyola, visitarà un altre cop el Festival Castell de Peralada per presentar el seu 
disc La vida, un treball amb ànima de crossover i que a les poques setmanes del seu llançament ja va aconseguir 
posicionar-se entre els top ten més venuts: un luxe que només una soprano com ella pot permetre’s. Cançons de 
sempre com Alfonsina y el mar, Love me tender, Tears in heaven, Ne me quitte pas, Calling you o Fly me to the moon 
ompliran les nits estivals en la veu d’una artista els registres de la qual s’amplien cada vegada més.
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Dissabte 8 agost – 22h
GALA LÍRICA

BROS i NUCCI
Josep BROS, tenor
Leo NUCCI, baríton
Roberto RIZZI BRIGNOLI, direcció musical 
Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)
Àries de Giuseppe VERDI, Gaetano DONIZETTI, Umberto GIORDANO, Vincenzo BELLINI, Charles GOUNOD entre 
d’altres.

No es pot aconseguir una atmosfera més excitant que la generada per un duel de titans: Josep Bros i Leo Nucci. 
Aquests dos genis del firmament operístic recalaran en una de les nits estivals empordaneses per oferir el millor 
d’ells mateixos en una gal·la que promet focs artificials. Si Josep Bros és considerat el tenor espanyol més 
internacional de l’actualitat, l’experiència de Leo Nucci entronca directament amb la tradició lírica italiana de més 
alta volada, aquella que ha regalat al món els millors artistes. Àries i duos de compositors com Verdi, Donizetti, 
Giordano, Bellini o Gounod seran desgranades per aquests dos gegants de l’òpera acompanyats per l’Orquestra 
Nacional Clàssica d’Andorra sota la direcció del mestre Roberto Rizzi Brignoli. El millor reclam per als amants 
del gènere.
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Diumenge 9 agost – 22h
POP

NOA “Genes & Jeans”
NOA, veu i percussions
Gil DOR, guitarres i direcció musical
Gadi SERI, percussió
Jean Paul ZIMBRIS, bateria
Anat FIRESTONE, baix
Gil ZOHAR, sintetitzadors

PER PRiMER COP A PERALADA

La bellesa de Noa es reflecteix en els seus ulls color de mel i en una veu vellutada que enamora tant en el fraseig 
malenconiós com en el més romàntic. Genes & Jeans, el disc que l’artista israeliana presentarà a Peralada, és un 
espectacle a mig camí entre l’ahir i l’avui que parla de la seva pròpia història: la seva essència ètnica iemení, el seu 
pas pel continent americà i el seu present a Israel, tot acaronat pel so inconfusible d’una creadora que ha sabut 
impregnar la seva música d’un sabor únic. Noa arriba al Festival empordanès secundada per la seva banda, un 
grup en el qual destaca el seu company i col·laborador Gil Dor, guitarrista i director musical de l’espectacle.
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Dilluns 10 agost – 22h
ÒPERA 
Memorial Luis POLANCO

LA CASA DE BERNARDA ALBA 
de Federico GARCÍA LORCA (1898-1936)
Llibret de Julio RAMOS
Música de Miquel ORTEGA

Román CALLEJA, direcció d’escena
Jon BERRONDO, disseny d’escenografia
Miguel ORTEGA, direcció musical
ARMONIA, producció executiva

Repartiment:
Adela, Montserrat MARTÍ; Bernarda, Elena CASIÁN; Poncia, Marina RODRÍGUEZ-CUSÍ; Martirio, Beatriz LANZA; 
Magdalena, Marina PARDO; Angustias, Hasmik NAHAPETYAN; Amelia, Mª Fé NOGALES; Josefa, pendent de 
confirmar; Criada, pendent de confirmar

ESTRENA A CATALUNYA

Composta per Miquel Ortega i basada en l’obra homònima de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba 
és una òpera que emana un sabor tonal ambigu que atrapa l’oient des del primer compàs al descriure amb 
veracitat l’esgarrifosa història de dones que va sorgir de l’enginy del poeta granadí. Amb el mateix mestre Ortega 
en el podi, escenografia de Jon Berrondo i amb una direcció d’escena que signa Román Calleja, aquesta obra 
s’escoltarà al Festival Castell de Peralada i al de Santander per primera vegada en territori espanyol arribant amb 
un repartiment que comptarà amb les veus de Montserrat Martí, Elena Casián, Marina Rodríguez-Cusí, Beatriz 
Lanza, Marina Pardo i Hasmik Nahapetyan, entre d’altres. Una excel·lent oportunitat per posar-li el termòmetre a 
la creació operística contemporània espanyola.
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Dimecres 12 agost – 22h
FLAMENC

COMPAÑÍA MARÍA PAGÉS 
“Sevilla”
María PAGÉS, coreografia
María PAGÉS i José María SÁNCHEZ, idea, guió i direcció
F. GARCÍA LORCA, A. MACHADO, BEN-SAHL, Popular, lletres
Músiques de XOSTAKÓVITX, SARASATE, BIZET, GARDEL, D. MODUGNO, J.A. CARRILLO, R. LEBANIEGOS, GALLARDO, 
J. M. SERRAT,  M. PAGÉS i J.M. SÁNCHEZ
Dominique YOU  i José María SÁNCHEZ, disseny d’il·luminació
Christian OLIVARES, disseny d’escenografia
Christian OLIVARES, PAGÉS, SÁNCHEZ, disseny de vestuari

José BARRIOS, ajudant de coreografia
María MORALES, assistent d’assaigs
María CALDERÓN, teles i estampats
Luis F. DOS SANTOS, realització “bata de cola”
Odeón Decorados, realització escenografia 
Maite ORBEGOZO, realització vestuari bailaoras
González, realització vestuari bailaores
Gallardo i Artefyl, calçat
Paula OWEN, maquillatge 
Harlequin Liberty, terra

Ouka LEELE, fotografia i creació del cartell
Produït per {MP} Compañía María Pagés
Companyia resident en el Teatro Bulevar, Torrelodones, Comunidad de Madrid

Programa: 
Introducción 
Vals, “Suite de Jazz núm. 2”  de Dmitri XOSTAKÓVITX

Las calles de Sevilla 
Bulerías de la rosa. Lletra de Federico GARCÍA LORCA i  popular adaptació de Rubén LEBANIEGOS
Fantasie de concert sur “Carmen”, Op 25, allegro moderato.
Fantasie de concert sur “Carmen”, Op 25, moderato de Pablo SARASATE
Habanera de “Carmen”  de George BIZET

La academia
Ensayo y clase de María PAGÉS
Martinete y Debla de CALLEJÓN, TORRES, CASADO, PAVÓN

Pasión 
La Saeta. Lletra d’Antonio MACHADO; Música de Joan Manuel SERRAT; Adaptació de Rubén LEBANIEGOS
Amargura. Lletra de Federico GARCÍA LORCA; Música de FONT DE ANTA, Rubén LEBANIEGOS i María PAGÉS

Feria 
Sevillanas corraleras. Popular
Maní-Machín de Moisés SIMMONS. Adaptació de Rubén LEBANIEGOS
Caracoles. Popular. Adaptació de José A. CARRILLO i María PAGÉS

Maestranza 
Puerto de Triana de Rafael RIQUENI
Banderillas de tinieblas de José María GALLARDO

Lunares 
Música de María PAGÉS
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Alcázar 
Soleá. Lletra de Ben SAHL, Federico GARCÍA LORCA, Popular; Música d’Isaac MUÑOZ i María PAGÉS

Triana
Tientos y tangos al atardecer. Lletra Popular, Ben SAHL, Federico GARCÍA LORCA i Rubén LEBANIEGOS; Música 
d’Isaac MUÑOZ i María PAGÉS

Academia 
Volver de Carlos GARDEL

Azul 
Domenico MODUGNO. Traducció de José María SÁNCHEZ; Adaptació de Rubén LEBANIEGOS i María PAGÉS

En plena maduresa artística, María Pagés, la bailaora i coreògrafa andalusa més cotitzada de l’actualitat, passejarà 
el seu incommensurable art per Peralada. Sevilla, un espectacle que ja ha recollit triomfs en teatres tan importants 
com l’Orchard Hall de Tòquio, serà el marc en el qual Pagés ret homenatge des del més profund del seu ésser 
a la ciutat que la va veure néixer. “A Sevilla parlo de la Sevilla que sóc i de la que forma part del meu ésser”, 
diu aquesta gran del ball flamenc. Amb textos d’autors com García Lorca o Machado i música de Xostakóvitx, 
Sarasate, Bizet, Gardel o Serrat, entre d’altres, aquesta Sevilla escènica recordarà una artista que somnia i gira 
la mirada cap a les seves arrels.



Dijous 13 agost – 22h
ÒPERA FLAMENCA

FEDRA de Jean Racine
Lucky LOSADA i Iván LOSADA, músics
Enrique MORENTE, música
Javier LATORRE, coreografia
Andrea D’ODORICO, escenografia
Juan GÓMEZ CORNEJO, il·luminació
Miguel NARROS, guió i direcció 

Repartiment:
Fedra, Lola GRECO
Hipólito, Amador ROJAS
Teseo, Alejandro GRANADOS
Ama, Carmelilla MONTOYA

Amb música d’Enrique Morente, direcció de Miguel Narros i després d’inaugurar el Festival de Mérida, arriba 
a Peralada una de les obres mestres del teatre clàssic, Fedra, definitivament un dels somnis de qualsevol gran 
dama de l’escena. La bailaora Lola Greco serà l’encarregada de donar vida a aquest personatge autodestructiu, 
epicentre d’una de les tragèdies més fascinants dels mites occidentals, ara convertit en una òpera flamenca de 
dimensions desconegudes. Segons el director del muntatge, “els personatges que intervenen en aquesta història 
són persones d’ètnia gitana: un pare, un fill i una dona que no accepta la seva condició de dona”. Una adaptació 
que té molt a veure amb la realitat social, actual i contemporània. La passió de la tragèdia grega, la d’Eurípides i 
Sèneca, la mateixa que va seduir Racine, ara amb l’estrip del flamenc.
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Divendres 14 agost – 22h
MÚSICA D’AUTOR
Concert solidari en benefici d’ACNUR

AUTECLÀSSIC
Joan ISAAC i Luis Eduardo AUTE, veus
Enric COLOMER, piano
Pere BARDAGÍ, violí
Xavier BLANCH, viola
Manuel MARTÍNEZ DEL FRESNO, violoncel 

Programa:

I moviment (Allegro non troppo)
Trio estimar
D’alguna manera
Dies d’amors
Les quatre i deu

II moviment (Adaggio)
Tornar-se a veure
Sento que te’n vas i et perdo
La bellesa
Dos o tres segons de tendresa

III moviment (Allegro)
Una de dues
Autotango del cantautor
Giralluna
Al alba

ÚNiC CONCERT AMB LA PARTiCiPACiÓ DE LUiS EDUARDO AUTE

Aquest espectacle neix per sorprendre. Presentat com a “concert per a veu, piano i quartet de cordes en tres 
moviments”, porta al públic del Festival una nova lectura de les peces més emblemàtiques d’un dels grans 
representants de la cançó d’autor, Luis Eduardo Aute. El seu discurs honest i transparent, les seves lletres carregades 
de contingut i el seu talent musical i interpretatiu el transformen en tot un referent dins d’un gènere que porta mig 
segle cantant-li a la llibertat i a les emocions. Amb rigor i respecte Joan Isaac ha fet una adaptació al català de les 
poesies d’Aute i ha reinstrumentat la seva banda sonora  per retre-li homenatge. Les veus d’Aute i Isaac s’ajuntaran 
aquesta nit per apropar-nos al món poètic d’un dels cantautors clau de les últimes tres dècades.
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Dissabte 15 agost – 22h

AL BANO 

La popularitat d’Al Bano Carrisi ha traspassat totes les fronteres imaginables. Amb una veu d’or i una personalitat 
artística que porta més de quaranta anys commovent el públic de tot el planeta, Al Bano posarà la nota més 
popular al Festival Castell de Peralada. Grans èxits de sempre, com Nel sole, Felicità o el popularíssim Volare 
–un hit supervendes a tot el món-, i fins i tot alguna incursió en el repertori operístic com el ja mític “Nessun 
Dorma” -de la pucciniana Turandot-, acoloriran una nit entranyable. La direcció musical de l’espectacle anirà a 
càrrec d’Alterisio Paoletti, un artista que, com el gran Al Bano, ja forma part de la història del famós Festival de 
Sanremo.
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Diumenge 16 agost – 22h
GALA LÍRICA 

JOSÉ CURA
José CURA, tenor
Mario DE ROSE, direcció musical
Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)

Programa:

I
Ruggero LEONCAVALLO (1857–1919)
Prologo, d’I Pagliacci
Intermezzo, d’I Pagliacci
Aria Vesti la Giubba, d’I Pagliacci

Giuseppe VERDI (1813-1901)
Overture, de Nabucco
Dio, mi potevi scagliar, d’Otello
Niun mi tema, d’Otello

II
Giacomo PUCCINI (1858-1924)
Tra voi belle, de Manon Lescaut
E Lucevan le stelle, de Tosca
La tregenda, de Le Villi
Non piangere, Liù, de Turandot
Ch’ella mi creda libero, de La Fanciulla del West
Intermezzo, de Manon Lescaut
Hai ben ragione, d’Il tabarro

El polifacètic José Cura -tenor, director i compositor- tancarà l’edició d’enguany del Festival amb una de les seves 
facetes més conegudes, la de cantant. Fidel al seu compromís amb el gènere operístic, el Festival Castell de 
Peralada aposta per aquesta superestrella del firmament líric en una gala -un format que enamora els aficionats- 
que segur que hipnotitzarà tant els seus seguidors com tots aquells que decideixin veure en acció un dels tenors 
més importants del segle XXI. Acompanyat per l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra amb el mestre Mario de 
Rose en el podi, José Cura s’enfrontarà a algunes de les àries que l’han fet famós d’òperes com I Pagliacci, Otello, 
Tosca, Turandot o La Fanciulla del West; aquests són només alguns dels títols que el públic empordanès podrà 
recordar en una vetllada que promet emocions.
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Com cada any, l’acollidora atmosfera de l’Església del Carme 
rebrà les vetllades més íntimes de la cartellera del Festival. El 
quartet de corda, aquell invent de Haydn que tants il·lustres 
seguidors tindria al llarg del Classicisme i del Romanticisme, 
serà la forma musical amb un major pes específic de l’oferta 
cambrística d’enguany; formacions com el Quartet Quixote, el 
Quartet Lotus, el Quartet Ardeo, el Cuarteto Toldrà o el grup 
Artis Íter, així com els solistes del Martinu Ensemble, seran els 
protagonistes de sis recitals en els quals, a més, hi participaran 
els joves músics Cristina Graner (flauta), Ona Cardona (clarinet), 
Judith Jáuregui (piano) i Paola Requena (guitarra). La suculenta 
oferta de l’Església del Carme es complementa amb una vetllada 
a càrrec del pianista aragonès Juan Fernando Moreno Gistaín, que 
s’encarregarà de materialitzar els punts en comú que hi ha entre 
Albéniz i Debussy, dos genis de la fi del segle XIX les trajectòries 
dels quals es van desenvolupar, en molts sentits, paral·leles.

Amb la col·laboració de Joventuts Musicals d’Espanya.

Església del Carme
Q+Cicle Quartets



Divendres 31 juliol – 19.30h

QUARTET QUIXOTE + CRISTINA GRANERO
Cristina GRANERO, flauta

Quartet Quixote
Daniel CUBERO, violí
María SANZ, violí
Anna ALDOMÀ, viola
Amat SANTACANA, violoncel

Leos JANÁCEK (1854-1928)
Quartet de corda núm.1 “Sonata a Kreutzer”
Adagio. Con moto.
Con moto.
Con moto. Vivace. Andante
Con moto. Adagio

Benet CASABLANCAS (1956)
Cinc interludis per a quartet de corda
Con moto
Moderato
Andante
Poco allegro
Piu mosso

Franz Joseph HAYDN (1732–1809)
Simfonia per a flauta i quartet de corda Hob.I:97 en Do Major 
Arranjaments de John Peter SALOMON
Adagio-Vivace
Adagio ma non troppo
Minuetto Allegretto-Trio
Spiritoso

Tres mostres ben eclèctiques del vastíssim món de la música de cambra. El clàssic entre clàssics, F. J. Haydn; un 
clàssic del segle XX com és Janácek i, finalment, un referent de la música catalana actual: Benet Casablancas.
De Casablancas escoltarem una obra tan consolidada com els Interludis, escrits fa més de vint anys a Viena, i 
de Haydn una relativa raresa: una de les adaptacions que de les seves simfonies en va fer J. P. Salomon amb 
obligatto de flauta. L’obra de Janácek és del tot diferent: composta quan l’autor tenia gairebé 70 anys, i sense 
haver escrit mai per a quartet de cordes, Janácek segueix amb detall les vicissituds de heroïna de la novel·la de 
Tolstoi creant un dels paradigmes de la música de cambra programàtica.

Església del Carme Q+Cicle Quartets



Dimecres 5 agost – 19.30h

QUARTET LOTUS + ONA CARDONA
Ona CARDONA, clarinet

Quartet Lotus
Lluís CASTÁN, violí
Judit BARDOLET, violí
Agnès MAURI, viola
Marçal AYATS, violoncel

Franz Joseph HAYDN (1732–1809)
Quartet en Sol Major, Op. 77 núm.1 (Hob.III.81)
Allegro
Adagio
Menuetto
Presto

Delfí COLOMÉ (1946-2008)
String over Beethoven, per a quartet de corda 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791)
Quintet per a clarinet i cordes en la M, KV. 581 
Allegro
Larghetto
Minuetto
Finale

Haydn, de qui enguany commemorem la seva mort, Mozart i Beethoven, aquest darrer filtrat per l’inquiet Delfí Colomé; 
tres autors que van marcar decisivament la idiosincràsia de la música de cambra occidental. Haydn va definir la forma 
del quartet clàssic que desenvoluparien Mozart i Beethoven precisament. El compositor de Salzburg, per la seva part, 
va donar al clarinet un protagonisme fins aleshores inaudit i va deixar algunes de les pàgines més colpidores per a 
aquest instrument. Pel que fa a l’obra de Colomé ens trobem davant d’un divertit experiment que fusiona, amb molt 
sentit de l’humor, l’arxiconegut Per a Elisa amb Chuck Berry i el seu mític Roll Over Beethoven.

Església del Carme Q+Cicle Quartets



Divendres 7 agost – 19.30h

QUARTET ARDEO + JUDITH JÁUREGUI
Judith JÁUREGUI, piano

Quartet Ardeo
Olivia HUGHES, violí
Carole PETITDEMANGE, violí
Caroline DONIN, viola
Joelle MARTINEZ, violoncel

György LIGETI (1923-2006)
Quartet núm. 1, “Metamorfosis nocturnas”

Robert SCHUMANN (1810-1856)
Quintet per a piano i cordes en Mi bemoll Major, Op. 44
Introduzione – Andante espressivo – Allegro
Scherzo Presto
Adagio
Presto

El més sorprenent del Quartet de Ligeti és comprovar com, en una Hongria tancada a les influències musicals 
d’avantguarda, l’autor transsilvanès troba, a partir de Bartók, un llenguatge propi d’innegable modernitat. 
Schumann, per la seva banda, composa aquesta indiscutible obra mestra després dels Quartets dedicats a Clara. 
També aquesta obra ho està, tot i que la primera interpretació va anar a càrrec d’un tal Fèlix Mendelssohn. L’obra 
de Schumann, que va aixecar opinions dispars entre gent com Wagner, Liszt o Berlioz, que la van escoltar en 
directe, és considerada avui dia com el primer gran quintet per a piano de la història de la música occidental.

Església del Carme Q+Cicle Quartets



Diumenge 9 agost – 19.30h

CUARTETO TOLDRÀ
Alejandro MUÑOZ, violí
Manuel Jesús CABRERA, violí
José Ramón MEDINA, viola
Carlos GONZÁLEZ, violoncel

Johannes BRAHMS (1833-1897)
Quartet núm. 2 en La Major, Op. 51 núm. 2
Allegro non troppo
Andante Moderato
Quasi minuetto (moderato)
Allegro non assai

Eduard TOLDRÀ (1895–1962)
“Vistes al mar” (Evocacions Poètiques)
Allegro con Brio
Lento (nocturno)
Molto Vivace

Dues personalitats oposades: si la impulsivitat no era la característica principal de Brahms, Eduard Toldrà i la seva 
obra es caracteritzen per una força interior espontània, lírica i expressiva. Brahms va esperar a passar dels 40 
anys per abordar tant la forma simfònica com el Quartet, per no comentar la seva cèlebre indecisió envers Clara 
Schumann. Això sí, quan s’hi va posar va marcar un abans i un després tant per la seva capacitat melòdica com 
pel seu domini magistral de la forma i de les grans estructures. Toldrà transpirava música. La seva personalitat 
explosiva es feia evident quan dirigia, mentre que, curiosament, la seva obra, i en concret el quartet “Vistes al 
mar”, es caracteritza per un lirisme marcadament mediterrani sovint amb perfum francès.

Església del Carme Q+Cicle Quartets



Divendres 14 agost – 19.30h

SOLISTES MARTINU ENSEMBLE
Guillem CALVO,violí
Mireia FERRER, violí
Núria GARCIA, viola
Alberto FARRÉS, violoncel

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Divertimento en Si bemoll Major KV.137 
Andante
Allegro di molto
Allegro assai

Bohuslav MARTINU (1890–1959) 
Quartet núm.3 H.183 
Allegro
Andante
Vivo

Xavier MONTSALVATGE (1912–2002)
Quartet Indiano
Poco Allegro
Andante Quasi Adagio
Allegretto ma non troppo
Allegro rítmico

Amb Mozart com a pròleg, aquest programa ens proposa dos compositors que van saber combinar avantguarda 
amb un llenguatge entenedor i proper: el txec Martinu i el català Montsalvatge. Els Divertimento que Mozart va 
escriure poc abans del seu decisiu viatge a Milà són una mena d’assajos orquestrals. La prova d’això és que poc 
després els va orquestrar tots. El tercer Quartet de Martinu és una obra peculiar i sorprenentment experimental 
mentre que el Quartet Indiano, escrit en l’etapa “antillana” de Montsalvatge, és indubtablement, l’obra de cambra 
més significativa de l’autor gironí.

Església del Carme Q+Cicle Quartets



Dissabte 15 agost – 19.30h

CONCERT ANY ALBÉNIZ
Recital de piano
Juan Fernando MORENO GISTAÍN, piano

Programa

I 
Isaac ALBÉNIZ (1860-1909)
Córdoba, Cantos de España
Zambra granadina 

De la Suite Iberia, Impresiones para Piano
Evocación 
El Puerto 
El Albaicín 

II
Claude DEBUSSY (1862-1918)
De Préludes
La puerta del vino 
Bruyères
La sérénade interrompue 
Estampes
Pagodes
Soirée dans Grenade
Jardins sous la pluie
L’Isle Joyeuse

Les vides i les inquietuds de Albéniz i Debussy tenen paral·lelismes que convergeixen en la seva visió idealitzada 
de Granada. Per a Debussy es tracta d’un pas més en la seva recerca de noves sonoritats que l’acabaran portant 
fins al so dels Gamelans de l’Illa de Java. Per a Albéniz una terra i una cultura musical en la que es barregen les 
sonoritats i les cultures musulmana i cristiana. Ambdós compositors, que es coneixien i admiraven mútuament, 
tenen aquest encontre virtual a Granada a través d’obres tant suggeridores com El Albaicín, La Puerta del Vino o 
Soirée dans Grenade

Església del Carme Q+Cicle Quartets



Diumenge 16 agost – 19.30h

ARTIS ITER + PAOLA REQUENA
Paola REQUENA, guitarra 

Artis Iter
Carlos GRAULLERA,violí
Mireia PÉREZ, violí
Mª del Mar ARANDA, viola
Cristina LÓPEZ, violoncel

Félix MENDELSSOHN (1809–1847)
Quartet en La Major, Op.13
Adagio-Allegro
Adagio non lento
Intermezzo
Finale, Presto

Luigi BOCCHERINI (1743–1805)
Quintet núm. 4 per a guitarra i cordes en Re Major, G.448 “Fandango”
Pastorale
Allegro Maestoso
Grave Assai

Joaquín TURINA (1882-1949)
Oración del Torero, Op.74

Les obres de Turina i Boccherini confereixen a aquest programa una singular aroma espanyola, mentre que l’obra 
de Félix Mendelssohn ens descobreix l’estil dels primers quartets després de terratrèmol Beethoven. Mendelssohn 
va ser el primer en ser conscient de la importància de l’obra de Beethoven i en difondre-la. No és estrany, per tant, 
que el seu estil estigui absolutament imbuït de la influència del mestre, tot i conservar sempre un alè melòdic ben 
personal. La Oración del Torero és una de les obres més conegudes de Turina i en ella hi trobem l’espanyolisme 
habitual en l’autor. També el trobem en el famós Quintet per a guitarra i cordes de Boccherini conegut com a 
Fandango, una de les més de tres-centes obres de cambra d’aquest madrileny d’adopció.

Església del Carme Q+Cicle Quartets



El Festival Castell de Peralada no podia deixar de retre homenatge 
al 50 aniversari de la Cançó Catalana, aquell moviment que va 
brollar en ple franquisme per reivindicar la normalització de la 
llengua de Pompeu Fabra. Per a aquesta remarcable celebració,  
i amb la col·laboració de Pere Camps, el Festival compta amb 
alguns dels millors cantautors catalans que recordaran l’impuls 
que a principis dels anys seixanta del segle passat posaria en 
dansa Els Setze Jutges. Així, el mes d’agost empordanès rebrà cinc 
concerts que, inspirats en la Nova Cançó, protagonitzaran artistes 
clau d’aquest estil. Sílvia Comes ofereix uns treballs que arriben 
directament al cor i aixeca el teló el 4 d’agost; Miquel Gil, un geni 
d’inspiració mediterrània, actuarà acompanyat de Manel Camp, un 
polifacètic creador de somnis que tant domina el jazz, com el rock 
i, per descomptat, la cançó. També deixarà testimoni de la seva 
herència Ester Formosa, una cantant de segell únic amb un art 
que s’engrandeix gràcies a la seva formació teatral, secundada pel 
pianista i arranjador Maurici Villavecchia. Xavier Baró és un dels 
cantautors i guitarristes catalans de talent més personal i actuarà 
en solitari. Finalment, Dani Flaco, un dels nous valors de la cançó 
d’autor amb un futur més que prometedor, tancarà el cicle Cançó 
al capvespre, una ofrena a la Cançó Catalana.

Església del Carme
Cançó al capvespre

50 ANYS DE CANçÓ



Dimarts 4 agost – 19.30h

SÍLVIA COMES

Dijous 6 agost – 19.30h

MIQUEL GIL amb MANEL CAMP

Dissabte 8 agost – 19.30h
ESTER FORMOSA i MAURICI VILLAVECCHIA

FORMOSA X FORMOSA (Ester canta Feliu)

Dimarts 11 agost – 19.30h

XAVIER BARÓ

Dimecres 12 agost – 19.30h

DANI FLACO i PEPO LÓPEZ
“Concert Desenxufat”

Església del Carme Cançó al capvespre
50 ANYS DE CANçÓ



Pavelló dels Jardins

Aquest és el tercer any del projecte Petit Peralada, tot un 
repte que ara entra a la seva etapa de consolidació després 
d’aconseguir una fidelització que ha sorprès pels seus resultats. 
Sempre amb la vocació de crear nous públics i d’establir sinèrgies 
i complicitats entre generacions, aquest any el Festival presenta 
quatre espectacles que novament pretenen fer passejar el públic 
menut per racons carregats d’il·lusions a través de llenguatges 
enriquidors com el teatre, la dansa o la música. Clàssics revisitats 
des de perspectives actuals, tres estrenes de noves creacions i 
una aplaudida reposició conformen les propostes d’una de les 
més completes ofertes infantils de l’estiu. Un cop més, benvinguts 
al Petit Peralada.



Dissabte 25 juliol – 18.30h

TRIFULKES DE LA KATALANATRIBU
Víctor ALEXANDRE, autor
Pere PLANELLA, director
Roger CÒNSUL, ajudant de producció
Montse PRAT i Txell FELIP (ETERI), producció
Anna JARQUE, producció executiva
Helena MOLINÉ, coordinador equip d’història
Catia PINO, Mima RIERA, Aïna HUGUET, Laia OLIVERAS, actrius (repartiment incomplet)
Jaume BACH, disseny gràfic
Josep Maria DURAN, música
Jordi FABREGA (CAT), assessoria en música tradicional
Teatre amb A, escenografia
Arnau BACH, fotografia
Xavier MARTÍN, pàgina web
Amb la col·laboració del Museu d’Història de Catalunya, Fundació Comptal, Africat i Inongo Calvin

ESTRENA
Per a nens de 6 a 13 anys. Espectacle en català

Aquest espectacle de teatre musical s’apropa d’una forma amena i divertida a la història de Catalunya narrada des 
de dues perspectives molt precises: la immigració i la feminitat. Es tracta d’un dels primers espectacles de teatre 
infantil que s’interessa per la història del país, de la Katalanatribu. Amb l’assessoria des del punt de vista històric 
de la Fundació Cultura, la col·laboració del Museu d’Història de Catalunya i basat en un text de Víctor Alexandre, 
l’espectacle es val de diversos llenguatges escènics per narrar aquests viatges en el temps, des de les ombres 
xineses als titelles i marionetes, des de projeccions audiovisuals a la música d’arrel tradicional i a la commedia 
dell’arte. El punt de partida és l’Oumy, una nena catalana de 13 anys i d’origen africà que intenta explicar a la seva 
àvia, que acaba d’arribar del Camerun (cega i convalescent d’una operació), la història del seu país: Catalunya.

Pavelló dels Jardins



Dijous 30 juliol – 18.30h

ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES
Companyia La Trepa del Jove Teatre Regina
Basat en el conte de Lewis CARROLL (1832-1898)
Versió escènica de Macià G. OLIVELLA i Alícia SERRAT
Música original de Ferran GONZÁLEZ
Mariona CAMPOS, Olga FAÑANÁS, Esther PÉREZ-FERRER, Maties GIMENO, Marc MIRAMUNT i Joan OLIVÉ, actors
José CARRASCO, vestuari
Tero GUZMÁN, escenografia
Francesc CAMPOS, disseny de so i d’il·luminació
Ester PÉREZ, coreografia
Toni SANTOS, caracterització
Ferran GONZÁLEZ, direcció musical
Iñaki (Cat-art-sis), disseny gràfic
Núria CUGAT, fotografia
Maria Agustina SOLÉ, direcció

ESTRENA 
Espectacle en català

El Jove Teatre Regina porta vint anys dedicat al teatre infantil i juvenil acollint actualitzacions de clàssics de tots 
els temps i apropant-les a les joves generacions amb un llenguatge contemporani, des del Shakespeare del Somni 
d’una nit d’estiu al Molière del Malalt imaginari, sense oblidar els contes favorits dels més petits (Mixu, el gat que 
duia botes, la Caputxeta vermella i el llop...). L’adaptació del màgic viatge d’Alícia pel país de les meravelles havia, 
doncs, d’arribar més tard o més d’hora al teatre barceloní, i aquest estiu ho farà al Petit Peralada de la mà de la 
companyia La Trepa, que ja porta més de 30 anys dalt dels escenaris. L’obra mestra de Lewis Carroll, que ha viscut 
des de la seva publicació milers d’interpretacions i d’adaptacions cinematogràfiques, teatrals, radiofòniques, en 
còmic, etc., és una de les històries més fascinants de la literatura juvenil occidental. Alícia, el Rellotger Boig i el 
Conill Blanc viuran aquest estiu les seves aventures al Castell de Peralada. Per no perdre-se’l.

Pavelló dels Jardins



Dilluns 3 agost – 18.30h

DORA: LA FILLA DEL SOL
D’Únics Produccions
Carmen FERNÁNDEZ VILLALBA, guió
Lluís JUANET, direcció
Ana CASAS, ajudant de direcció
Xavier ORÓ i Pep SOLÓRZANO, banda sonora
Toni MONTERO, disseny d’escenografia
Per determinar, construcció escenografia
Amadeu FERRÉ, disseny vestuari
Clap Realitzacions, confecció vestuari
Isabel MILLÁN, coreografies
Enric MAGOO, assessorament de màgia
Luzinema, vídeo
Clara BATLLE, cartell i disseny gràfic
Dani CHERTA, disseny de so i il·luminació
Carles MERODIO, responsable tècnic
Gisela JUANET, cap de producció i càsting
Núria GARCIA, ajudant de producció
Carmen PALMA, premsa
José A. PLAZA, col·laborador companyia 

ESTRENA
Per a nens a partir dels 4 anys. Espectacle en català i castellà.

Basat en un text guardonat amb el Premio Sgae de Teatre Infantil i Juvenil 2003, Dora, la filla del sol s’estrena 
al Festival. Es tracta d’un conte que parla del poder de l’amistat i de la màgia. Una nena mulata lluita contra la 
discriminació racial i el bulling que pateix al cole. L’Avi, la Dona sense Cor, el lloro Rigoletto, la cuinera xinesa 
Liang i el Charlie i la seva ombra dolenta, conformen el món que envolta aquesta nena que li guanya la partida 
a la injustícia social. Una història que invita a la reflexió i que fa servir tots els elements de l’espectacle teatral 
–un vestuari imaginatiu, un espai escènic inspirador, una banda sonora atractiva- per captivar l’atenció dels nens, 
aportant un missatge de tolerància adequat al nivell cognitiu dels més petits de la casa. Una producció dels 
creadors de Pirats i de Papanotes.
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Dimarts 11 agost – 18.30h

NUM3R@LIA
Comediants
COMEDIANTS, idea i creació
Maria CASELLAS, Ramon GIRÓ, Jordi VIDAL,  repartiment
Joan FONT direcció
Roger JULIÀ, director adjunt
Jaume BERNADET, Roger JULIÀ i Joan FONT, guió
Jeroni CASTELLÀ, música
Melissa ARTAJO, direcció d’art
Jordi FONOLLÀ, realització d’audiovisuals
Joel YUSTE, il·lustració
Xavi FORMENTÍ, fotografia
Moi CUENCA, direcció tècnica
Marc ALBIÑANA, producció tècnica
Antonio NAVARRO, maquinista
Rita KUAN “JIN-HUA”, producció
Banzai STUDIO i Lluís TRAVERIA, construcció escenografia
Rosa LUGO i Lola VILLAESCUSA, confecció vestuari
Isabel JUCÀ, management
Caballero Comunicació, premsa
Xevi DORCA i Txema SEGURA, col·laboradors
Tolo, Playmobil Ibérica, S.A.U., agraïments

Per a nens a partir dels 3 anys. Espectacle en català.

Què passaria si els números desapareguessin de les nostres vides? Aquest és un dels interrogants que aquest 
espectacle de Comediants, dirigit per Joan Font, planteja als més petits de la casa en un viatge pel fascinant 
món dels números: sí, les mates també poden ser fascinants i això és el que Num3r@lia pretén explicar, que cada 
número té un significat (“l’1 és l’ou d’on neix la vida, el 2 és molt gustós, per abraçar-nos com a mínim hem de 
ser dos, el 3 ens dóna joc, és el número dels trèvols”...), apropant-nos a un món de simbolismes i de màgia. La 
proposta barreja teatre, dansa, música, cançons, màscares i projeccions. Entreteniment assegurat de la mà de l’Iu, 
Sudoku i Dospierre, els personatges de Num3r@lia.

Pavelló dels Jardins



Figueres, Capital de la Cultura Catalana:

El Festival Castell de Peralada té la voluntat de contribuir amb la difusió de la cultura i implicar-se en els esdeveniments 
culturals del seu entorn. Mostra d’això, l’any passat el Festival va participar activament en els actes de Perpinyà, Capital 
de la Cultura Catalana 2008 i a la present edició, ho farà amb la ciutat de Figueres, Capital de la Cultura Catalana 2009. 
L’activitat proposada per part del Festival Castell de Peralada és transmetre en directe un concert o espectacle en 
directe en un punt neuràlgic de la ciutat de Figueres.

Universitat d’Estiu Ramon Llull - Trobades amb els artistes 

Les Trobades amb els artistes organitzades per la Universitat d’Estiu de la Universitat Ramon Llull i el Festival Castell 
de Peralada, són una mostra de la intenció de generar complicitats amb la gent, ja que ambdues institucions pretenen 
anar acostant públic i artistes mitjançant espais de comunicació que van més enllà del propi escenari. Aquesta iniciativa 
també pretén oferir als assistents l’oportunitat de conèixer personalment figures artístiques de la talla internacional i 
oferir-los la oportunitat de ser espectadors privilegiats dels espectacles ja que hauran pogut escoltar amb anterioritat 
les experiències del creador, els processos de treball i les interioritats de l’espectacle.

Programa Trobades amb els artistes 2009:

Ángel CORELLA: “Un Projecte fet realitat”
Dijous 30 juliol – 13h
Biblioteca del Castell

Luis Eduardo AUTE i Joan ISAAC: “Traduint sentiments”
Divendres 14 agost – 13h
Biblioteca del Castell

ENS TROBEM A PERALADA
Prenem el pols a l’espectacle familiar a Catalunya

Dins dels actes paral·lels del Festival del Castell de Peralada 2009, enguany celebrarem una jornada oberta dedicada 
a conèixer la situació actual i el futur immediat de l’espectacle familiar. Ho farem mitjançant una trobada amb tots 
els teatres, auditoris i sales que programen temporada de teatre familiar a Barcelona i arreu de Catalunya. També ens 
trobarem amb les associacions que donen vida als circuits i les associacions professionals d’artistes i companyies.
Les dates relaxades de finals de juliol, acabada ja la temporada 2008-2009 i programada ja la temporada 2009-2010, 
ajudaran a aconseguir aquest punt just d’encontre, de conèixer en profunditat cada projecte, compartir experiències i 
tenir una pinzellada d’avanç del més rellevant de la propera temporada. 

Programa de la trobada:

Diumenge 26 de juliol 
El Cafè del centre, 10.00h, Peralada 

1.- EL MÓN DEL TEATRE
1.1.-  Teatres institucionals
1.2.- Teatres privats i sales Alternatives

2.- EL MÓN DE LA MÚSICA (Auditoris)

3.- ASSOCIACIONS I CIRCUITS

Cloenda a càrrec de Ferran BAILE (Coordinador de la jornada).

Assistència a l’espectacle del Festival El Rey que rabió

ACTIVITATS PARAL·LELES



Aquest és el tercer any del projecte Petit Peralada, tot un 
repte que ara entra a la seva etapa de consolidació després 
d’aconseguir una fidelització que ha sorprès pels seus resultats. 
Sempre amb la vocació de crear nous públics i d’establir sinèrgies 
i complicitats entre generacions, aquest any el Festival presenta 
quatre espectacles que novament pretenen fer passejar el públic 
menut per racons carregats d’il·lusions a través de llenguatges 
enriquidors com el teatre, la dansa o la música. Clàssics revisitats 
des de perspectives actuals, estrenes de noves creacions i una 
aplaudida reposició conformen les propostes d’una de les més 
completes ofertes infantils de l’estiu. Un cop més, benvinguts al 
Petit Peralada.
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