
TRACA FINAL DEL FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

Aquest cap de setmana el Festival Castell de Peralada posa el punt i final a l’edició

d’enguany,  la del  35è aniversari,  amb les actuacions de Sílvia Pérez Cruz, William

Christie & Les Arts Florissants, i el tenor Javier Camarena. 

Festival Castell de Peralada, 30 de juliol: 

Aquest cap de setmana la 35èna edició del Festival Castell de Peralada abaixarà el teló després

de  tres  setmanes  d’intensa  activitat.  L’1  d’agost,  el  tenor  mexicà  Javier  Camarena

protagonitzarà la gala del 35è aniversari i clausura del Festival amb un concert líric al costat de

les bases estables del Gran Teatre del Liceu sota la direcció musical de Riccardo Frizza. Frizza

ha substituït in extremis el mestre Guillermo García Calvo qui ha anunciat les darreres hores la

seva cancel·lació al festival d’enguany. La Gala es podrà seguir en directe per Catalunya Ràdio i

Catalunya Música, amb un programa especial conduït per Albert Galceran i Pedro Pardo, els

“Homes Clàssics”. A més, TV3 enregistrarà la gala que es podrà veure en un futur al Canal 33.

Javier  Camarena,  coronat  amb  als  International  Opera  Awards  aquest  2021  com  a  Millor

Cantant Masculí, el tenor ha preparat un programa amb música de Delibes, Bizet, Donizetti,

Mozart, Massenet..., per a un concert líric d’alt voltatge.

Abans però, el mateix 1 d’agost (19.30h), l’església de Carme acollirà un concert a càrrec de

William Christie al capdavant del conjunt instrumental Les Arts Florissants. Amb un programa

Händel, interpretaran la cantata Aminta e Fillide, presentada 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 compositor va estar associat durant un temps.

Demà dissabte,  l’artista  Sílvia  Pérez Cruz,  torna al  Festival  per  presentar el  seu espectacle

Farsa (género imposible) amb la col·laboració especial del ballarí i coreògraf Andrés Corchero.

Un concert integrat per noves composicions creades per ella mateixa, en diàleg amb altres

disciplines  artístiques  on  la  cantant  presentarà  un  espai  íntim,  cru,  en  blanc  i  negre,  per

establir-hi un diàleg directe i sense filtres amb el públic.

El Festival acollirà un cap de setmana amb grans noms de la música com a colofó d’una gran

edició.


