El tenor mexica, de veu d’or,
Javier Camarena,
debuta a Festival Castell de Peralada amb totes les
entrades venudes
Serà un recital de proximitat, a l’Església del Carme del
Castell i es retransmetrà en directe per La 2 de TVE
Javier Camarena, debuta a Festival Castell de Peralada, amb un recital dels
seus gran èxits en el qual estarà acompanyat pel pianista, Àngel Rodríguez.
El programa inclou algunes les àries que l’han fet famós arreu del món. A la
primera part se escoltarà Più dubitar mi fan..., Là dai regni dell’ombre e di
norte de l’òpera “Giulietta e Romeo” (1786), Mais que vois je?... Vous dont
l’image...de l’òpera “La mort du Tasse” (1821), Hernando desventurado...
Cara gitana del alma mia de l’òpera “El gitano po amor” (1829), Formaré mi
plan... En mi comedia juntamente... de l’òpera “El poeta Calculista” (1805) i
Sí, ritrovarla io giuro! de l’òpera “La Cenerentola” (1817).
A la segona part será el torn d’ A te, o cara...de la ópera “I puritani” (1835),
Languir per una bella... Contenta quest’alma de la ópera “L’italiana in
Algeri” (1835), ¡Tombe degli avi miei… Fra poco a me ricoverò… de l’òpera
“Lucia di Lammermoor” (1835) i A mes amis! Quel jour de fete de l’òpera
“La fille du régiment” (1840).
La de divendres, promet ser una vetllada d’alt voltatge musical i una cita
obligada per als melòmans.
Des que Javier Camarena va debutar l’any 2007 a l’Òpera de Zurich, el seu
nom ha anat sonant cada vegada amb més força als teatres d’òpera més
importants d’arreu del món, causant un veritable furor. Considerat un dels
tenors lírics del moment i un referent belcantista, les seves interpretacions
de gran virtuosisme i dificultat, han conquistat milers de melòmans amb la
bellesa del seu cant. Les seves actuacions i interpretacions de compositors
operístics rellevants com Donizetti, Rossini, Mozart i Verdi, fascinen al públic
per la seva enorme agilitat vocal, per una gran musicalitat i pels seus
incommensurables aguts i sobreaguts. Una vetllada imperdible d’alt
voltatge.
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