
Rufus Wainwright

Auditori de Girona - Sala Montsalvatge “Espai Alfa Romeo”
Divendres 14 d’octubre a les 21 h
Teatre-Auditori de Sant Cugat
Dissabte 15 d’octubre a les 21 h

Intèrpret: Rufus Wainwright

Organitzat amb: 
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CONCESSIONARI OFICIAL

La programació de Temporada 
Alta en aquest espai compta 
amb la col·laboració de:



Enquaderna els espectacles que has vist

Un festival de Bitò amb la col·laboració de:

Si t’ha agradat 
aquest espectacle et 
recomanem

Jorge Drexler
5 nov. Auditori de Girona

Paul Fuster
11 nov. Teatre de Salt

Rufus Wainwright: el music 
total

Elogiat per The New York Times 
pel que ells anomenen la seva 
"genuine originality” (originalitat 
genuïna), al llarg dels anys Rufus 
Wainwright s’ha consolidat com un 
dels grans vocalistes i compositors 
de la seva generació. Tot i que va 
néixer a Nova York, ha crescut a 
Montreal, on ha enregistrat set 
àlbums d’estudi, tres DVD’s i tres 
discs en directe, que inclouen 
l’exitòs Rufus Does Judy at Car-
negie Hall, concert homenatge 
a l’actriu i cantant Judy Garland 
al Palladium de Londres (2007). 
Aquest mateix any, l’àlbum Release 
the Stars va ser disc d’or al Canadà 
i al Regne Unit. 

Wainwright ha rebut nombrosos 
premis pels seus àlbums, entre els 
quals destaca el premi Juno pel 
Millor àlbum alternatiu el 1999 i el 
2002 per Rufus Wainwright and Po-
ses, respectivament. També ha ob-
tingut nominacions per Want Two 
(2005) i Release the Stars (2008), 
amb el qual també va ser nominat 
per convertir-se en Cantautor de 
l'Any. A més ha escrit la música 
original de l’espectacle Bloom del 
famós coreògraf Stephen Petronio.

Musicalment, Rufus ha col·laborat 
amb artistes de l’alçada d’Elton 
John, David Byrne, Boy George, 
Joni Mitchell, Pet Shop Boys i el 
productor Mark Ronson, entre 
altres. La darrera col·laboració 
important ha estat amb Robbie 

Williams. Conjuntament amb el 
productor Guy Chambers han 
escrit i compost una cançó del dar-
rer disc de Williams, Swings Both 
Ways, que Rufus i Williams inter-
preten conjuntament a l’àlbum.

A més de ser un cèlebre cantant 
de pop contemporani, darrera-
ment Rufus s’ha fet un nom dins 
el món clàssic. La seva primera 
òpera, Prima Donna, ha estat molt 
ben acollida entre la crítica i, el 
juny de 2009, va ser premiada al 
Manchester Internacional Festival. 
Aquesta obra es va poder veure 
sobre l’escenari al Sadler Wells de 
Londres l’abril de 2010 i al Lumina-
to Festival de Toronto el febrer de 
2012. Actualment està treballant 
per a la Canadian Opera Company 
en la composició de la seva segona 
òpera, basada en la història d’amor 
entre l’emperador Adrià i Antínous, 
que s’estrenarà el 2018 a l’Òpera de 
Toronto.

Troba'ns a...

Material 
complementari

Article sobre el concert 
de l'artista a Madrid  

Curiositats sobre Rufus 
Wainwright


