
NOTA DE PREMSA

El tenor David Alegret acompanyat del pianista 

Ruben Fernández-Aguirre homenatgen a Carner en el

marc del Festival Castell de Peralada Livestream

 En un recital per streaming en el nou format del Festival de 

Peralada, s’homenatgerà el poeta català en el seu 50è aniversari de 

la seva mort

 Comptarem amb dues estrenes absolutes dels compositors Albert 

Guinovart i Alberto García Demestres a partir de poemes de Carner

XX de juliol de 2020. El proper  dimarts 28 de juliol a les 20.00 hores a l’Església del

Carme  en  el  marc  del  Festival  Castell  de  Peralada  Livestream en  motiu  del  50è

aniversari de la mort del poeta català Josep Carner, el tenor David Alegret i el pianista

Ruben Fernández Aguirre celebraran l’efemèride amb un recital inèdit.

Sota el títol Canticel. Un homenatge a Josep Carner, es podran escoltar algunes de les
cançons que Eduard Toldrà –de qui enguany també se celebra el 125è aniversari del
seu naixement– va compondre amb els  poemes de Carner com “Canticel”,  “Cançó
incerta” o “El gessamí i la rosa”. La vetllada comptarà també amb cinc versions del
poema  “Canticel”  que  dona  títol  al  recital,  així  com  les  estrenes  absolutes dels
compositors  Albert  Guinovart i  Alberto  García  Demestres a  partir  de  poemes  de
Carner.  També es podrà escoltar  un seguit de cançons inèdites o poc freqüents de
Miquel  Ortega i  algunes  cançons  del  peraladenc  Joaquim  Serra que  tancaran  la
vetllada dedicada al príncep dels poetes catalans.

Associat en aquest recital, el dilluns 27 de juliol a les 19.00 hores s’ha programat una
taula rodona per obrir debat sobre la composició contemporània a Catalunya i com els
nostres poetes contemporanis poden contribuir a la renovació de la cançó al segle XXI.
Hi  participaran els compositors Albert Guinovart,  Alberto García Demestres, Miquel
Ortega i els intèrprets David Alegret i Rubén Fernández Aguirre, moderats per Albert
Galceran i Pedro Pardo, el tàndem de Els Homes Clàssics de Catalunya Ràdio. 

Aquest  recital  forma part  dels  actes  organitzats  per  homenatjar  la  figura de Josep
Carner organitzat per la Generalitat de Catalunya.



Programa del concert

EDUARD TOLDRÀ (1895-1962)

Cançó incerta
El gessamí i la rosa      
Recança
Els obercocs i les petites collidores
Cocorococ

ALBERTO GARCÍA DEMESTRES (º 1960)
     Temps de poeta (*)
        (Sobre tres poemes de Josep Carner)

Epigrama del bell temps
Si em vaga
Destins

5 Versions del poema “CANTICEL”

d’Antoni Massana (1890-1966)
de Joaquim Zamacois (1894-1976)
de Joaquín Rodrigo (1901-1999)
de Narcís Bonet (1933-2019)
d’Eduard Toldrà (1895-1962)

ALBERT GUINOVART (º 1962)
       Els Somnis (*)
       (Sobre tres poemes de Josep Carner)

              I. He somniat que dins la mar nocturna... 
             II. He somniat que a l’hora matutina...
            III. He somniat com en la via clara...

                                                                                          
JOAQUÍM SERRA (1907-1957)
      “Cinc cançons”
       (Sobre cinc poemes de Josep Carner)

Cançó florida
Trajèdia d’Abril
Elegia d’una rosa
Cançó voluble
El sonet als llavis



MIQUEL ORTEGA (º 1963)
     Del cicle “Les quatre estacions” 
     (Sobre poemes de Josep Carner)

Fa molt fred
Obsessió llunar
Tarda d’estiu
Angoixa de l’alta nit

(*) ESTRENA ABSOLUTA


