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BÉJART BALLET LAUSANNE, BALLET FOR LIFE

BALLET DE BARCELONA, PERSPECTIVES

BALLET UNDER THE STARS, GALA DE DANSA 

BENJAMIN BERNHEIM, recital líric

RUFUS WAINWRIGHT 
”AH! LIVE AGAIN. UNFOLLOW THE RULES SOLO”

ÒPERA TOSCA, DE G.PUCCINI, versió concert

OPERA FOLLOWERS

ÒPERA ORLANDO, DE G. F. HÄNDEL 

LISE DAVIDSEN, recital líric

SÍLVIA PÉREZ CRUZ, FARSA (GÉNERO IMPOSIBLE)

WILLIAM CHRISTIE & LES ARTS FLORISSANTS
AMINTA E FILLIDE DE G.F. HÄNDEL

JAVIER CAMARENA, 35è Aniversari Festival Castell Peralada
Concert Líric
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Coreografia
Maurice BÉJART
Música
QUEEN, Wolfgang Amadeus MOZART
Disseny de vestuari 
Gianni VERSACE 
Disseny d’il·luminació
Clément CAYROL
Il·luminació
Dominique ROMAN
Edició de vídeo 
Germaine COHEN

Estrena
Salle Métropole, Lausanne el 15 de desembre de 1996 
Reposició
Teatre Comunale, Vicensa el 8 de març de 2008
Repartiment original
Gil ROMAN, Gregor METZGER, Christine BLANC, Koen 
ONZIA, Juichi KOBAYASHI

LA JOIA DE VIURE
Ballet for Life o Le Presbytère és molt més que un espectacle de dansa amb música de Queen i de Mozart. 
És una autobiografia emocional impactant, una explosió d’emocions i dels sentiments més inconfessables 
d’un dels grans mestres de la dansa contemporània, dedicada a les persones que van morir joves com el 
cantant i alma mater del grup britànic Queen, Freddie Mercury, i el que fou molt més que el primer ballarí 
de la seva companyia, Jorge Donn, víctimes de la sida als 45 anys. Le presbytère n’a rien perdu de son 
charme, ni le jardin de son éclat, títol complet de l’obra, es va estrenar al Teatre Nacional de Chaillot de 
París el gener del 1997 i encara, avui, és una de les peces més impactants de tota la història de la dansa. El 
mateix Béjart la definia com “el crit d’angoixa d’una joventut per a la qual el problema de la mort per l’amor 
s’afegeix al de les nombroses guerres que no han cessat al món des de l’anomenat final de la darrera guerra 
mundial”. A través d’una il·luminació acurada, d’una mirada plena d’optimisme i d’un vestuari de colors vius 
i brillants de Gianni Versace, Béjart ens mostra una joventut desinhibida combinada a la perfecció amb 
enginy humorístic, tècnica brillant i la manera desenfada de veure la vida amenitzada per les notes musicals 
de Così fan tutte de Mozart i Queen.

El Festival inaugura la 35a edició amb Ballet for Life o Le Presbytère, un espectacle que ens parla de la mort 
però que, per sobre de tot, és un cant a la vida, un acte d’amor. Senyores, senyors, The show must go on. 

BÉJART
BALLET LAUSANNE
BALLET FOR LIFE
Gil ROMAN, direcció artística
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  AUDITORI PARC DEL CASTELL  AUDITORI PARC DEL CASTELL

  ESPECTACLE D’OBERTURA  ESPECTACLE D’OBERTURA16 I 17 de juliol, 22h



Música de Piotr Ilitx TXAIKOVSK
Coreografia de Chase JOHNSEY i Carlos RENEDO

LA BELLESA DEL CIGNE
El Ballet de Barcelona debuta al Festival Castell de Peralada amb Perspectives, un espectacle de nova 
creació basat en la figura del seu director artístic, Chase Johnsey, un artista que ha trencat motlles en 
el món de la dansa clàssica en revolucionar les estrictes normes de gènere inherents des de sempre en 
aquesta disciplina artística. Una veu en off i uns elements senzills sobre una llarga passarel·la serveixen com 
a pretext per conèixer què significa aquest Llac dels cignes. De la mà de Chase Johnsey coneixerem alguns 
dels estereotips que sovint els ballarins, així com la resta dels humans, es veuen obligats a no qüestionar 
per continuar encaixant dins les idees preconcebudes de la nostra societat. Amb aquest espectacle, la 
companyia catalana ens convida a emprendre un viatge cap a un món de lluita, de somni i de transformació 
a partir de la figura icònica del cigne i la música de Txaikovski. 

BALLET DE 
BARCELONA 
PERSPECTIVES
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    MIRADORMIRADOR

22 de juliol, 22h

Ballarins principals:
Victoria ALETTA
Anibal CABALLERO
Clara del CERRO
Estela COLL
Anna ISHII
Chase JOHNSEY
Mikiya KAKEHASHI
Heyler LAMEDA
Teo MARTÍNEZ
Clara MORA
Reo MORIKAWA
Gaspar PLATINI
Carlos RENEDO
Lisa-Marie VERVOORT

Cos de Ball:
Juanjo ALACID
Soraya AMIRKHOSROVI
Verica CANSECO
Clara CAPARROS
Hitoe NAKATAMARI
Mai NAMBA



Concepció i direcció d’escena
Iratxe ANSA i Monica HAMILL 

Ballarins: 
Maria KHOREVA, solista del Ballet Mariïnski i guanyadora de la I edició del Carmen Mateu Young Artist European Award
Iratxe ANSA, Premi Nacional de Dansa 2020
Lucía LACARRA, ballarina principal del Bayerisches Staatsballett de l’any 2002 al 2016 i Premi Nacional de Dansa 2005
Dores ANDRÉ, ballarina principal de Ballet de San Francisco
Ada GONZÁLEZ, solista del Ballet de l’Òpera de Bucarest
Xander PARISH, ballarí principal del Ballet Mariïnski
Matthew GOLDING, ballarí principal del Royal Ballet del 2014 al 2017
Igor BACOVICH, ballarí, coreògraf i fundador de Metamorphosis Dance juntament amb Iratxe Ansa
Jorge GARCÍA PÉREZ, solista del Ballet de Basilea

BALLET UNDER THE STARS
GALA DE DANSA
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    AUDITORI PARC DEL CASTELLAUDITORI PARC DEL CASTELL

23 de juliol, 22h

ELLES BALLEN I EL MÓN ES MOU AMB ELLES 
El Festival es vesteix de gala per recordar la seva fundadora, amant i impulsora de les arts, Carmen Mateu. 
Un homenatge que reuneix cinc dones, cinc ballarines, el talent i la perseverança de les quals les ha portat 
a formar part d’algunes de les companyies de dansa més importants del món. Monica Hamill i Iratxe 
Ansa, directores de la gala, han convocat per a l’ocasió Lucía Lacarra (ballarina principal del Bayerisches 
Staatsballett de l’any 2002 al 2016 i Premi Nacional de Dansa 2005), Dores André (ballarina principal de 
Ballet de San Francisco), Ada González (solista del Ballet de l’Òpera de Bucarest) i Maria Khoreva (solista del 
Ballet Mariïnski i guanyadora de la I edició del Carmen Mateu Young Artist European Award). Iratxe Ansa, 
Premi Nacional de Dansa 2020, pujarà també a l’escenari per completar el fantàstic quintet. Però elles no 
ballaran soles. Al seu costat dansaran Matthew Golding (principal del Royal Ballet del 2014 al 2017), Xander 
Parish (principal del Ballet Mariïnski), Jorge García Pérez (solista del Ballet de Basilea) i Igor Bacovich (ballarí, 
coreògraf i fundador de Metamorphosis Dance juntament amb Iratxe Ansa). Amb estrelles actuals i futurs 
prodigis de reconegudes companyies internacionals de ballet, el públic vibrarà amb extractes espectaculars 
de peces de dansa moderna i grand pas de deux del repertori clàssic conegut, virtuós i mundialment famós 
que van des dels clàssics, com Giselle, fins a coreografies més recents de Christopher Wheeldon i Myles 
Thatcher. Una vetllada increïblement única, on reivindicar el poder transformador de la dansa i de la dona, 
en un dels períodes més desafiadors en la història de les arts escèniques.

Programa*: 

Finding Light 
Intèrprets: Lucía LACARRA i Matthew 
GOLDING
Coreografia: Edwaard LIANG
Música: Antonio VIVALDI

After the Rain
Intèrprets: Lucía LACARRA i Matthew 
GOLDING
Coreografia: Christopher WHEELDON
Música: Arvö PART

Entangled Echoes
Intèrprets: Iratxe ANSA i Igor BACOVICH
Coreografia: Iratxe ANSA i Igor BACOVICH
Música: Philip GLASS

Grand Pas Classique 
Intèrprets: Maria KHOREVA i Xander 
PARISH
Coreografia: Victor GSOVSKY
Música: Daniel AUBER

Closure
Intèrprets: Maria KHOREVA i Xander 
PARISH
Coreografía: Juliano NUNES
Música: Franz Schubert - Impromptus, Op. 
90 (D. 899) 

Ghost in the Machine
Intèrprets: Dores ANDRÉ i Jorge GARCÍA 
PÉREZ
Coreografia: Myles THATCHER
Música: Michael NYMAN

Giselle
Intèrprets: Ada GONZÁLEZ i Xander 
PARISH
Coreografia: Marius PETIPA 
Música: Adolphe ADAM

* Programa incomplert i subjecte a canvis 



Programa de cançó i àries d’òpera.

RECITAL LÍRIC 
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    ESGLÉSIA DEL CARMEESGLÉSIA DEL CARME

24 de juliol, 19.30h

LA REVELACIÓ FRANCESA
El jove tenor francès ha iniciat una sòlida carrera professional internacional que l’ha portat a conquistar 
el públic més exigent dels millors teatres d’òpera europeus. La seva tècnica impecable i una veu plena de 
colors, elegància i sempre ben regulada està causant furor i l’ha convertit en un dels tenors més destacats 
de la seva generació amb només 35 anys. Cantant en exclusiva del segell Deutsche Grammophon, a finals 
del 2019 sortia a la venda el seu primer disc com a solista per a la llegendària i il·lustre discogràfica amb 
una selecció d’àries d’òpera italiana, francesa i russa, on s’evidenciava que ens trobem davant d’una veu 
de gran i llarg recorregut. El seu repertori, que es troba en el centre del repertori de jove tenor líric, va des 
d’òperes belcantistes com L’elisir d’amore de Donizetti i òperes franceses com Faust de Gounod o Manon 
de Massenet, òperes verdianes com La traviata o Luisa Miller fins a La damnation de Faust de Berlioz, entre 
d’altres. Hereu natural dels grans tenors lírics de la història, com Pavarotti o Alagna, Bernheim treballa per 
fer tornar als escenaris la tradició del repertori belcantista i molt especialment el francès per a tenor líric, 
centrant-se en la elegància del so, de la línia i del cant en cada una de les seves interpretacions. Amb un 
programa que combinarà àries d’òpera i cançó, l’Església del Carme torna a acollir un debut ineludible. Una 
oportunitat única per deixar-se seduir pel talent d’aquest tenor que rep l’admiració dels melòmans d’arreu 
del món. 

BENJAMIN 
BERNHEIM 



RUFUS 
WAINWRIGHT
“AH! LIVE AGAIN. 
UNFOLLOW THE RULES SOLO”
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    AUDITORI PARC DEL CASTELLAUDITORI PARC DEL CASTELL

24 de juliol, 22h

NOMÉS RUFUS, NOMÉS WAINWRIGHT
Unfollow the Rules és el títol del novè LP d’estudi de Wainwright i el primer àlbum pop des del 2012. En 
aquest disc, trobem l’artista al cim dels seus poders, entrant a la maduresa artística amb passió, honestedat 
i amb una nova audàcia adquirida sense deixar de ser tan creatiu i entremaliat com sempre. Produït per 
Mitchell Froom en una varietat d’estudis llegendaris de Los Angeles, l’àlbum serveix com un final de l’acte 
i d’una carrera extraordinària que, com Unfollow the Rules, va començar als estudis de Los Angeles, però 
que suposa també les primeres línies d’un nou i emocionant capítol. Inspirades en la mitjana edat, la vida 
matrimonial, la paternitat, els amics, la pèrdua, Londres i el Laurel Canyon, cançons com ara “Only the 
People that Love” i l’enèrgic i simfònic “Hatred” troben aquest cantautor talentós preparat per enfrontar-
se a nous desafiaments, però obligat a confrontar el seu passat i donar sentit a com ha crescut tant en el 
seu rol de músic como en el de l’home de família feliç en què s’ha convertit. L’àlbum va anar precedit d’un 
primer senzill, “Trouble in Paradise”, una cançó, rítmicament complexa, que va ser rebuda amb gran atenció 
pels mitjans internacionals i l’aclamació unànime de la crítica. El geni torna a aquest festival amb un concert 
made in Rufus Wainwright. Acompanyat només pel seu piano i guitarra, arriba Unfollow the Rules i els èxits 
de sempre en un concert que els seus fans més devots no poden deixar escapar. 



Òpera en tres actes
Música de Giacomo PUCCINI (1858-1924)
Llibret de Giuseppe GIACOSA i Luigi ILLICA, basat en 
l’obra La Tosca (1887) de Victorien SARDOU
Estrenada al Teatro Costanzi de Roma el 14 de gener de 
1900

Nicola LUISOTTI, director musical

CORO Y ORQUESTA TITULARES 
DEL TEATRO REAL 

Repartiment:
FLORIA TOSCA, Sondra RADVANOVSKY
MARIO CAVARADOSSI, Jonas KAUFMANN
IL BARONE SCARPIA, Carlos ÁLVAREZ
CÉSARE ANGELOTTI, Gerardo BULLÓN
SAGRISTÀ, Valeriano LANCHAS
SPOLETTA, Mikeldi ATXALANDABASO
SCIARRONE, David LAGARES
VEU D’UN PASTOR, Inés BALLESTEROS

LA CÈLEBRE ÒPERA DE PUCCINI AMB 
REPARTIMENT ESTEL·LAR
Des del 1900 no ha deixat de ser un dels cinc títols més representats de tot el repertori, i és que el públic adora 
aquesta obra mestra del compositor de Lucca. La mescla de brutalitat i lirisme narrada amb un gran sentit 
del ritme, una tensió dramàtica ascendent i la intensitat i complexitat dels seus personatges converteixen 
aquesta òpera en un dels títols més impactants del l’univers puccinià. L’obra, situada en el context de la Roma 
convulsa envaïda per les tropes napoleòniques, ens parla d’amor, fe, xantatge, desig, mort, corrupció... dels 
diferents sentiments que guien el trio protagonista, amb Floria Tosca al centre d’aquest drama musical de 
gran realisme i força psicològica. L’acurada instrumentalització i la força melòdica reforçada per excel·lents 
ambients sonors creats per Puccini transporten l’espectador a l’interior de l’església de Sant’Andrea della 
Valle, a les estances del palau Farnese o a la terrassa del castell Sant’Angelo, a la vegada que va donant 
pistes i avança informació dels esdeveniments que han d’arribar. Un trio d’asos format per les veus de 
Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann i Carlos Álvarez encapçala un repartiment excepcional per a l’ocasió. 
Acompanyats pel Coro y Orquesta Titular del Teatro Real sota la direcció musical de Nicola Luisotti al podi, 
aquesta Tosca en versió concert de ben segur que restarà en el record dels grans amants de les veus. 

ÒPERA
TOSCA 
de PUCCINI
AMB SONDRA RADVANOSKY, JONAS KAUFMANN 
I CARLOS ÁLVAREZ
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  AUDITORI PARC DEL CASTELL  AUDITORI PARC DEL CASTELL

  VERSIÓ CONCERT  VERSIÓ CONCERT25 de juliol, 22h
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Manuel FUENTES, baix
Olga SYNIAKOVA, mezzosoprano

Marta PUJOL, piano
Albert ESTANY, idea espectacle

OPERA FOLLOWERS, PASSIN I VEGIN
Opera Followers es tracta d’un recital en clau d’humor, un breu però intens recorregut històric per famosos 
temes de la lírica, dirigit a un públic jove amb ganes de descobrir què és “això” que se’n diu òpera. Un 
mestre de cerimònies youtuber ens convida a iniciar un viatge cap a un món musical desconegut, allunyat, 
per entrar de manera progressiva en un univers musical. Els jardins de Peralada seran el lloc de trobada 
de llenguatges aparentment antagònics, d’una fusió entre dues maneres d’entendre l’art. Les veus de la 
mezzosoprano Olga Syniakova i del baix Manuel Fuentes –guanyadors del Premi Extraordinari Festival Castell 
de Peralada al Concurs Tenor Viñas 2020 i 2021– són ja una realitat en el panorama líric internacional. Amb 
l’objectiu d’acostar aquest gènere musical mitjançant diferents àries de la història del repertori clàssic, 
Albert Estany signa una concepció d’espectacle dinàmic, amb ritme i amb elements que recorden el Cirque 
du Grotesque. Passin i vegin.

OPERA FOLLOWERS
RECITAL LÍRIC A CÀRREC DELS 
GUANYADORS CONCURS TENOR VIÑAS 

    JARDINS DEL CASTELL DE PERALADAJARDINS DEL CASTELL DE PERALADA

    NINIT JOT JOVEVE29 de juliol, 20h



Orlando (HWV 31)
Òpera en tres actes
Música de Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) i llibret 
en italià anònim basat en el llibret de L’Orlando, overo 
La gelosa pazzia, de Carlo Sigismondo Capece

Dani ESPASA, direcció musical i clavicèmbal
Rafael R. VILLALOBOS, direcció d’escena
Emanuele SINISI, disseny de coreografia i atrezzo
Roc MATEU, disseny de so
Albert FAURA, disseny d’il·luminació 
VESPRES D’ARNADÍ

Repartiment: 
Xavier SABATA, Orlando 
Marie LYS, Dorinda
Sabina PUÉRTOLAS, Angelica 
Jose Antonio LÓPEZ, Zoroastro 
Eve-Maud HUBEAUX, Medoro

Nova producció del Festival Castell de Peralada

RELACIONS INTERPERSONALS AMB NOM D’HEROI 
Orlando, escrita a partir del llibret de Carlo Sigismondo Capece per a l’obra L’Orlando, overo La Gelosa pazzia 
de Domenico Scarlatti (1717), al seu torn basada en l’Orlando furiós de Ludovico Ariosto (1532), és la primera 
de les tres òperes del compositor anglès d’origen alemany basades en aquest poema èpic composta per a 
la Royal Academy of Music el 1733. En aquesta edició, l’encàrrec d’una nova producció operística recau en 
Rafael R. Villalobos, qui torna a Peralada per dirigir un altre títol handelià. Per a l’ocasió, el Festival reuneix 
un elenc de veus aclamades en l’estil com són les del contratenor Xavier Sabata (Orlando), la soprano Sabina 
Puértolas (Angelica), el baríton José Antonio López (Zoroastre), Marie Lys (Dorinda) i Eve-Maud Hubeaux 
(Medoro), així com la solvència musical a càrrec de la formació barroca Vespres d’Arnadí amb direcció 
musical de Dani Espasa des del clavicèmbal. El jove i aclamat regista sevillà centra el focus de la trama en el 
triangle amorós entre Angelica, Medoro i Dorinda, tres personatges protagonitzats habitualment per dones. 
Establint nexes entre Orlando: a biography (1928), de Virginia Woolf, amb The Hours, la novel·la de Michael 
Cunningham guanyadora del Premi Pulitzer el 1999 i portada a la gran pantalla per Stephen Daldry, Villalobos 
aprofundeix en aquest Orlando en “l’univers íntim dels personatges, especialment del trio protagonista 
femení, als quals acompanya l’ombra constant de l’heroi on aquestes projecten els seus propis desitjos”. Una 
proposta molt musical i lluminosa que juga amb referències literàries i cinematogràfiques intentant recollir 
l’essència del ric univers del Grup de Bloomsbury i la seva influència en la cultura contemporània.

ÒPERA
ORLANDO,
de HÄNDEL

    AUDITORI PARC DEL CASTELLAUDITORI PARC DEL CASTELL

30 de juliol, 22h



Lise DAVIDSEN, soprano
Sophie RAYNAUD, piano

Programa: 
Richard STRAUSS (1864 – 1949) 
Zueignung,  Op. 10 núm. 1
Allerseelen, Op. 10 num. 8
Die Georgine, Op. 10 núm 4
Befreit de Fünf Lieder für hohe Singstimme mit 
Pianofortebegleitung

Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
“Pace, Pace, mio Dio” de La forza del destino

Johannes BRAHMS (1833-1897)
Auf dem Kirchofe, Op. 105 núm 4
Da Unten im Tale, WoO 33 núm 6
Von ewiger liebe, Op. 43 núm. 1

Giuseppe VERDI (1813 – 1901)
“Ave Maria”, d’ Otello 

Giacomo PUCCINI (1858-1924)
“Vissi d´arte” de Tosca 

Jean SIBELIUS (1865-1957) 
5 cançons, Op. 37 
1. Den førsta kyssen 
2. Lasse liten 
3. Solupgång 
4. Var det en drøm 
5. Flickan kom ifrån sin elsklings møte 

Richard WAGNER (1813-1883)
“Dich teure Halle” de Tannhäuser 

Franz LEHÁR (1870-1948)
“Heia, heia in dem Bergen” de Csárdsfürstin 

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 Metropoli-
tan 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, és una de les sopranos liricodramàtiques més completes de l’actuali-
tat. 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 adep-
tes en cada una de les seves actuacions. Memorables són ja la seva recent 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. 

LISE DAVIDSEN

    ESGLÉSIA DEL CARMEESGLÉSIA DEL CARME

31 de juliol, 19:30h

Recital Líric
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Concert sola, amb la col·laboració especial 
d’Andrés Corchero al ball. 

Sílvia PÉREZ CRUZ, guitarra i veu
Andrés CORCHERO, ball

SÍLVIA 
PÉREZ CRUZ
PRESENTA FARSA (GÉNERO 
IMPOSIBLE)

    AUDITORI PARC DEL CASTELLAUDITORI PARC DEL CASTELL

31 de juliol, 22h
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SENSE FILTRES 
Farsa (género imposible) és el nom del seu nou treball discogràfic. Un àlbum principalment integrat per 
noves composicions creades per ella mateixa, en diàleg amb altres disciplines artístiques com el teatre, la 
dansa, el cinema, la poesia o la pintura. Respon a la inquietud de l’artista en relació amb la dualitat del que 
es mostra i el que realment som, per com sobreviu la fragilitat de l’interior, d’allò que és íntim, en aquests 
temps en què la superfície és tan arrasadora, en els quals el que es veu es pot arribar a confondre amb el 
que s’escolta. Però la seva veu, una de les més colpidores que ha aparegut els últims temps, alberga sempre 
veritat. Sense embuts ni artificis, aquest concert és una de les possibles respostes al que s’ha exposat 
anteriorment, com un profund viatge cap a l’interior d’un mateix a través de la música. Amb la col·laboració 
especial del ballarí i coreògraf Andrés Corchero sobre l’escenari, l’artista presenta un espai íntim, cru, en 
blanc i negre, un diàleg directe i sense filtres amb el públic, un espai en què es pot mirar cada persona de la 
sala directament als ulls i compartir reflexions sobre el que a Pérez Cruz li agrada pensar com a llenguatge 
universal: el de l’emoció. 



Jessica NILES, soprano
Shaked BAR, soprano
CONJUNT INSTRUMENTAL DE LES ARTS FLORISSANTS
William CHRISTIE, direcció musical i clave

WILLIAM CHRISTIE &
LES ARTS FLORISSANTS
AMINTA E FILLIDE de HÄNDEL

    ESGLÉSIA DEL CARMEESGLÉSIA DEL CARME

1 d’agost, 19:30h
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HÄNDEL DE LA MÀ DE CHRISTIE
William Christie és tota una eminència en el món de la música barroca. Pioner i tot un referent en el 
redescobriment i acostament del barroc francès al gran públic, el director musical torna al Festival amb la 
cantata pastoral de Händel Aminta e Fillide. Al capdavant del llegendari conjunt instrumental i vocal, Les 
Arts Florissants interpretaran aquesta peça –una de les cantates del compositor alemany més ambicioses–, 
que es va representar per primera vegada a la Roma del 1708 com a part de les celebracions organitzades 
per l’Acadèmia de l’Arcàdia i a la qual el mateix Händel va estar associat durant un temps. Un dels principals 
objectius d’aquesta acadèmia era la recreació d’un estil pastoral basat en la senzillesa i la moderació, valors 
que aquesta obra reflecteix a la perfecció. El text ens parla de l’amor del pastor Aminta cap a la nimfa 
Fillide, personatges interpretats per les veus de les sopranos Jessica Niles i Shaked Bar. De ritme pausat 
i desenvolupat a través d’onze moviments da capo complerts, els efectes dels moments individuals del 
drama estan ben caracteritzats musicalment i ofereixen d’aquesta manera una varietat a les àries en una 
obra dedicada a la recerca amorosa. Un capvespre imperdible per als amants del barroc més exquisit.

Sonata en trio en do menor HWV 386a
Duetto da Camera “No, di voi non vo’ fidarmi” HWV 189
Sonata en trio en si bemoll major HWV 388
Aminta e Fillide, HWV 83

*Edicions musicals :
1-3 : Bärenreiter
2 : Les Arts florissants, Pascal Duc
4 : King’s Music



Programa: 
Lakmé
Introducció amb cor (1883) L. DELIBES
Prendre le dessin d’un bijoux… Fantasie aux devin men-
songes…
Lakmé (1883) L. DELIBES

Ah cette voix quel trouble… Je crois entendre encore…
Les pêcheurs de perles (1863) G. BIZET

Don Pasquale
Obertura (1842) G. DONIZETTI

Com’è gentil
Don Pasquale (1842) G. DONIZETTI

Betly, ossia la capanna svizzera
Introducció amb cor (1836) G. DONIZETTI

È fia ver, tu mia sarai… Non può il cor, non può la mente…
Betly, ossia la capanna svizzera (1836) G. DONIZETTI

Le nozze di Figaro
Obertura (1785) W. A. MOZART

Ich baue ganz auf meine Stärke…
Die Entführung aus dem Serail (1782) W. A. MOZART

Dies Bildnis ist bezaubern schön…
Die Zauberflöte (1791) W. A. MOZART

Coro a bocca chiusa
Madame Butterfly (1904) G. PUCCINI

Che gelida manina
La Bohème (1896) G. PUCCINI

Ah mes amis… Pour mon ame…
La fille du Régiment (1840) G. DONIZETTI

Javier CAMARENA, tenor

Guillermo GARCÍA CALVO, direcció musical

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU COR DEL GRAN TEATRE LICEU

JAVIER 
CAMARENA
CONCERT LÍRIC
35è ANIVERSARI FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

    AUDITORI PARC DEL CASTELLAUDITORI PARC DEL CASTELL

1 d’agost, 22h
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BEL CANTO EN ESTAT PUR
El de Javier Camarena és un dels grans noms de la lírica internacional. Les seves actuacions i la seva veu 
d’or causen veritable furor entre el públic melòman dels teatres d’òpera d’arreu del món. El tenor mexicà 
és tot un referent del bel canto de la seva generació. El seu to polit, notes de sortida brillants, coloratura 
impecable i actuacions veraces de gran virtuosisme i dificultat l’han consolidat interpretant amb regularitat 
rols principals al costat de les celebritats més importants de la lírica. Després de debutar al Festival Castell 
de Peralada l’any 2018, amb un recital a l’Església del Carme acompanyat al piano per Ángel Rodríguez 
d’inesborrable record, Javier Camarena torna enguany amb un concert líric acompanyat per les bases 
estables del Gran Teatre del Liceu. Per a la ocasió, i coincidint amb la gala del 35è aniversari i clausura del 
festival empordanès, el tenor ha preparat un programa amb música de Delibes, Bizet, Donizetti, Mozart i 
Puccini per a les delícies de tots els presents. Un concert d’alt voltatge com a colofó d’una gran edició. .



Amb la col·laboració de la Galeria Senda 

EXPOSICIONS
DEL 16 DE JULIOL AL 1 D’AGOST - JARDINS DEL CASTELL

QUÈ EN SAP LA BELLESA DEL TEMPS - JORDI BERNADÓ
El present és un mur de pedra esquerdat. El passat és la pols dels dies i el futur, una alenada imprevisible. 
Avançant entre temps, entre realitats, la mirada de Jordi Bernadó s’instal·la en un punt privilegiat, una 
localització il·lusòria que desfà les fronteres i converteix les certeses en fum. Les fotografies que formen 
aquesta exposició són una finestra –a voltes un mirall, d’altres un miratge– oberta als indrets fugitius del 
desig. A través seu, podem veure fragments d’un horitzó imaginari: el nostre. Un horitzó incert, intransitat, 
d’una bellesa tan colpidora com enigmàtica. L’artista recorre els paisatges d’una promesa, trenant imatges 
i relats, obrint escletxes, atresorant llum. El resultat és un retrat especulatiu del món en què habitem. 
Amagada rere les fotografies, una pregunta, recargolada, latent. ¿Què en sap la bellesa del temps?

Bernadó no defuig el present, però no s’hi arrela. Tampoc al passat, ni al futur. Prefereix els espais que 
s’obren entre un temps i l’altre, parèntesis sense llar, esquinços de la consciència. Des d’aquests indrets 
transients, Bernadó es pregunta per la identitat, l’espai, l’esperança i la veritat. També pels seus contraris. 
L’obsolescència, les utopies, la pèrdua i el simulacre. Conjuga ambivalències, però la seva voluntat és fèrria: 
trobar una trinxera fèrtil. Un oasi visual. Un camí més enllà dels mapes.

Amanda Mauri

DE L’1 DE JULIOL AL 1 D’AGOST - WEB FESTIVAL

L’ÒPERA CUINA II – JOHANNES IFKOVITS
Després de l’exposició de fotografies i la presentació del llibre L’òpera cuina de Johannes Ifkovits i Evelyn 
Rillé al Festival Castell de Peralada del 2011, arriba la segona part amb el mateix nom. El Festival exposarà al 
seu web entre el 26 de maig i l’1 d’agost una selecció de 16 fotografies d’alguns dels cantants d’òpera més 
rellevants del panorama internacional: Carlos Álvarez, Benjamin Bernheim, Javier Camarena, José Carreras, 
Jonas Kaufmann, Anna Netrebko i Pretty Yende, entre d’altres. Tots ells han provat els seus talents culinaris 
tallant, trossejant, picant, barrejant vegetals, fruits, carn, peix en els seus plats favorits. L’elit del món de 
l’òpera us convida a taula.
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Campus és el dispositiu de reflexió i connexió del Festival de Peralada. Un programa paral·lel que s’estructura 
entorn de la següent pregunta:

“Quin és el paper de la dansa avui?”

En aquest 2021, marcat per una crisi sanitària a on el contacte social ha quedat desarticulat, ens proposem 
respondre aquesta pregunta a través de tota una sèrie de tallers, accions i activitats deslocalitzades a espais 
de primera necessitat del nostre context a on reflexionar conjuntament quin paper té avui la cultura, el cos 
i la dansa en un escenari a on el contacte i el fet d’estar junts encara no és possible.

El Campus Peralada enguany es divideix en tres branques d’actuació:

Campus Escola és un programa d’activitats educatives que volen promoure un clima de reflexió, pràctica i 
intercanvi d’experiències entorn el moviment, el cos i les arts vives en institucions docents.  

A través de diferents formats i activitats com visites, tallers i formacions específiques, els objectius del 
projecte són:

• Donar suport als centres d’educació secundària perquè esdevinguin espais per a la cultura, l’art i el 
pensament contemporani, afavorint la innovació pedagògica a través de les arts.

• Promoure les arts escèniques com una eina per treballar de manera transversal qualsevol matèria del 
currículum educatiu.

• Entendre la cultura com una possibilitat d’emancipació a través de la creació d’experiències entre 
docents, alumnes i creadors.

El Programa Campus Salut deslocalitza actuacions del nostre festival als usuaris i treballadors dels contextos 
hospitalaris, permetent que les arts vives trobin un lloc a dintre de les institucions sanitàries, establint un 
nexe d’unió i intercanvi entre l’hospital i la cultura.

El Campus Estiu obra les portes del Festival a estudiants de proximitat, del món de les arts escèniques o 
relacionats amb aquest camp, proporcionant accés a continguts d’interès per a futurs talents del món de les 
arts escèniques, restringits al públic general, contribuint així a la seva formació i facilitant el contacte amb 
professionals.

El Campus Peralada dedica especial atenció a centres educatius, grups organitzats i escoles de música i de 
dansa reconegudes per les administracions públiques.

Des de 2016, uns 800 estudiants ja han tingut l’oportunitat de viure el Festival de Peralada. Les propostes, 
formulades i organitzades d’acord amb l’edat i característiques de les diferents categories de participants, 
s’inspiren en la idea d’esforços compartits per exposar als futurs talents de la zona un patrimoni artístic que 
creiem que ha de formar part de la identitat cultural de tots nosaltres.
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EL FESTIVAL CASTELL PERALADA 2021
AGRAEIX ALS MECENES I PATROCINADORS EL SEU GENERÓS SUPORT 

I EL COMPROMÍS AMB LA CULTURA I LES ARTS:

Organitza: Patrocinador principal:

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Agraïments:

Productes oficials:

Festival Castell Peralada és membre de:

El Festival està certificat amb:

El Festival dóna suport a:

Amb el suport de:

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

®

pantone 378 c

Mercedes-Benz

VERSIÓN HORIZONTAL
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