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AUDITORI PARC 
DEL CASTELL 
9 D’AGOST

I
Ambroise THOMAS (1811-1896)
Obertura de l’òpera Mignon (OSV)

Charles GOUNOD (1818-1893)
“Ah! Lève-toi soleil”, 
de Roméo et Juliette (JDF) 
“Je veux vivre”, 
de Roméo et Juliette (RM) 
“Nuit d’hyménée”, 
de Roméo et Juliette (JDF & RM) 

Gaetano DONIZETTI (1797-1848)
Obertura de l’òpera La favorita (OSV)
“Sulla tomba che rinserra... 
Verranno a te sull’aure”, 
de Lucia di Lammermoor (JDF & RM) 
“Tombe degli avi miei… 
Fra poco a me ricovero”, 
de Lucia di Lammermoor (JDF)

II
Charles GOUNOD
“Salut, demeure chaste et pure”, 
de Faust (JDF) 
“Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir” 
(Aire des Bijoux), 
de Faust (RM) 

Jules MASSENET (1842-1912)
“J’ai marquée l’heure du départ… 
Nous vivrons à Paris tous les deux”, 
de Manon (JDF & RM) 

Pietro MASCAGNI (1863-1945)
Intermezzo de l’òpera L’amico Fritz (OSV) 

Giacomo PUCCINI (1858-1924)
“Sì, mi chiamano Mimì”, 
de La Bohème (RM)
“Che gelida manina”, 
de La Bohème (JDF) 
“O soave fanciulla”, 
de La Bohème (JDF & RM) 

J U A N  D I E G O
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Juan Diego FLÓREZ, tenor
Ruzan MANTASHYAN, soprano
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Guillermo GARCÍA CALVO, director 

Patrocinat per:

Electric now has a Mercedes.

Evolución. Revolución. Tecnología. Inteligencia. Elegancia. 
Silencio. Y todo, en 3 letras: EQC. El primer coche 100% 
eléctrico de Mercedes-Benz que es sinónimo de diseño e 
innovación y que abre las puertas a un nuevo paradigma 
eléctrico: 0 emisiones y 100% diversión. Con una autonomía 
de hasta 416 km*, este SUV de más de 400 CV permite una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Todo esto 
sin dejar de lado la seguridad y el confort que caracteriza a 
todos nuestros coches. 

Nuevo EQC. Di hola a la movilidad eléctrica inteligente. 

EQC 400 4MATIC: Consumo de corriente en kWh/100 km (ciclo mixto): 25-22,4; 
emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. (WLTP)

*La autonomía del vehículo en ciudad es de hasta 475 km (WLTP).
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LEl tenor peruano Juan Diego Flórez mantiene una especial relación con España, 
país donde ha cantado y debutado algunos de sus personajes más emblemá-
ticos, incluyendo, cómo no, los escenarios del Festival Castell de Peralada en 

el cual ha deleitado a su público en numerosas ocasiones y obtenido por ello la 
Medalla de Oro del Festival en 2015 de manos de la fundadora del certamen, la 
recordada Carmen Mateu de Suqué.

En este esperado regreso Flórez presenta un programa dedicado principalmente 
al repertorio francés y a Gounod, sin olvidar al bel canto romántico del que es uno 
de sus máximos especialistas. Su línea de canto admirable, su fraseo exquisito, su 
impecable dicción y un registro agudo de ensueño son sus mejores armas para 
encandilar a un público internacional que lo reclama por todo el mundo. A su 
lado estará la ascendente soprano armenia Ruzan Mantashyan, una joven cantante 
temperamental, de bello instrumento y voz homogénea que no dejará indiferente 
al público ampurdanés. Ambos subirán al escenario del Auditorio Parc del Cas-
tell arropados por la Orquestra Simfònica del Vallès, la formación habitual de la 
temporada de ópera de Sabadell y del ciclo itinerante Òpera a Catalunya, que en 
esta ocasión estará comandada por uno de los directores de orquesta más cen-
trados en la lírica del país como es Guillermo García Calvo, quien ya dirigiera Don 
Giovanni con gran acierto en el Festival de Peralada al frente de la Orquesta de la 
Deutsche Oper de Berlín en 2012. 

Además de las consabidas oberturas, la primera parte del concierto estará de-
dicada a selecciones de óperas de Gounod y Donizetti. Del primero se incluye el 
aria del protagonista de su popular ópera Roméo et Juliette, “Ah! Lève-toi soleil”, 
donde Juan Diego Flórez podrá demostrar la excelencia de su exquisito fraseo, 
sus agudos y su bellísima línea de canto en un repertorio de lírico ligero que es el 
que poco a poco ha ido consolidando a medida que ha ido evolucionando su voz. 
Ruzan Mantashyan será la encargada de ofrecer la emotiva aria “Je veux vivre” de 
la misma ópera de Gounod, una pieza llena de vitalidad y del amor que desborda a 
la joven Juliette, también teniendo que lidiar con diversas escalas, notas apianadas 
y sobreagudos de gran dificultad que le servirán de brillante tarjeta de presen-
tación. El bellísimo dúo de amor y melancolía del cuarto acto, “Nuit d’hyménée”, 
cerrará esta primera aproximación al repertorio francés. 

Donizetti y su Lucia de Lammermoor, con el dúo “Sulla tomba che rinserra”, ofre-
cerán un aspecto más dramático del bel canto romántico que tan bien ejemplifica 
el compositor bergamasco, cerrándose la primera parte con la escena y el aria 

E L  R E G R E S O 
  D E L  F A V O R I T O

Cap al futur 
amb la música.



Fernando SANS RIVIÈRE
Historiador, editor y crítico musical

final del protagonista, la emotiva “Tombe degli avi miei... Fra poco a me ricovero”. 

En la segunda parte ambos solistas retomarán a Gounod con su Faust, ópera de la 
que Flórez interpretará “Salut, demeure chaste et pure” y ella se lucirá en el aria 
de las joyas, “Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir”. Y de Gounod a Massenet, 
de quien se escuchará el emotivo dúo del primer acto de Manon, “J’ai marqué 
l’heure du départ... Nous vivrons à Paris”. 

La popularidad de Puccini –un autor nuevo en el repertorio de Juan Diego Fló-
rez– y de su admirada Bohème servirán como colofón perfecto para esta velada 
operística cerrando el programa con la escena del encuentro de los protagonistas 
del primer acto en la buhardilla parisina, cuando el personaje de Rodolfo inter-
preta “Che gelida manina” seguida del aria de la soprano, “Sì, mi chiamano Mimì”, 
y cerrando la escena con el dúo “O soave fanciulla”.

El programa podría ampliarse si la noche ampurdanesa es propicia con esas ge-
nerosas propinas que el artista peruano suele reglar entre canciones de su tierra 
–quizás alguna acompañada por él mismo a la guitarra– o españolas. 
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Amb una carrera que inclou actuacions en els principals escenaris del món, Juan Diego Flórez 
s’ha consolidat com un dels grans talents de l’òpera amb la seva veu extraordinària. La seva 
generositat, carisma i passió són qualitats que el distingeixen en les seves múltiples activitats 

filantròpiques, a més de les seves aclamades actuacions i enregistraments. Nascut a Lima, Perú, 
el 1973, va iniciar la seva carrera musical des de molt jove cantant i tocant música del seu país, 
pop i rock. Als 17 anys va iniciar els seus estudis al Conservatori Nacional de Música de Lima i 
tres anys més tard va obtenir una beca per estudiar cant en el Curtis Institute of Music de Fila-
dèlfia, als Estats Units.
El 1996 va fer el seu debut professional en el Rossini Opera Festival de Pésaro (Itàlia), quan va 
reemplaçar al tenor que interpretava el personatge de Corradino a l’òpera Matilde di Shabran. 
El seu debut va ser un veritable èxit i va marcar l’inici d’una carrera estel·lar. Aquest mateix any, 
amb tan sols 23 anys, va debutar a La Scala de Milà, dirigit per Riccardo Muti, inaugurant la tem-
porada 1996/97. Des de llavors ha aparegut de manera constant en els teatres i escenaris més 
importants del món al costat de directors de fama internacional.
El 2007 va concedir el bis de l’ària “Ah! Mes amis” de l’òpera de Donizetti La fille du régiment, 
cèlebre pels nou Do de pit, al Teatro alla Scala, trencant així el veto de repetir àries vigent des 
de 1933 a l’escenari milanès. El 2008 va repetir la mateixa gesta a la Metropolitan Opera de Nova 
York després de diversos anys en què no es repetia una ària.
Flórez compta amb un ampli catàleg d’enregistraments discogràfics en solitari, així com diver-
ses òperes completes en CD i DVD. Ha estat reconegut com un dels millors tenors de la història 
per la BBC i ha rebut nombrosos premis i distincions, incloent-hi la distinció més alta atorgada 
pel Perú, la Gran Cruz de la Órden del Sol, i el títol de Kammersäger atorgat per l’Òpera de Viena 
el 2012.
Un any abans, va fundar Sinfonía por el Perú, un projecte social inclusiu inspirat en El Sistema 
de cors i orquestres de Veneçuela, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament personal 
i artístic dels nens i joves més vulnerables del país a través de la creació de conjunts musicals 
a nivell nacional. En reconeixement per la seva tasca, va ser nomenat el 2012 Ambaixador de 
Bona Voluntat de la Unesco i va ser premiat al gener de 2014 pel World Economic Forum amb 
el Crystal Award.
Juan Diego Flórez va debutar al Festival Castell de Peralada l’any 2002 amb un recital a l’Església 
del Carme. El 2008 va tornar per protagonitzar un concert líric a l’auditori Parc del Castell amb 
l’OBC i també l’any 2015, al costat de l’Orquestra de Cadaqués.

J U A N  D I E G O 
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Va néixer a Armènia i va estudiar piano des dels set anys al Conservatori Komitas d’Erevan. 
Uns anys més tard va començar amb classes de veu a la mateixa institució amb Valey 
Harutyunov. Va perfeccionar les seves aptituds a l’Acadèmia de bel canto de la soprano 

Mirella Freni a Mòdena i després amb Hedwig Fassbender al Conservatori de Frankfurt, on es 
va graduar amb un màster el 2014. Aleshores es va unir a l’Atelier lyrique de l’Opéra de París, 
on va continuar els estudis fins l’any 2016. 
Va ser finalista del Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas de Barcelona on va obtenir 
un dels premis especials. Va guanyar el concurs Toti dal Monte interpretant a Musetta (La 
Bohème), paper que després va defensar a Treviso, Bolzano i Ferrara. 
En el seu repertori figuren papers com ara Susanna (Le nozze di Figaro) a Mòdena; Servilia 
(La clemenza di Tito) a Reggio de l’Emília; Echo (Ariadne auf Naxos) a la Konzerthaus de Berlín 
(dirigida per Ivan Fischer), a París (Opéra Bastille) i a Glyndebourne; Fiordiligi (Così fan tutte) 
a Lilla, a la Bayerische Staatsoper de Munic i a Seül; Micaëla (Carmen) a Montpeller i a Ham-
burg; Xenia (Boris Godunov) a l’Opéra de París; i va atraure una atenció especial com a Mimì 
(La Bohème) i Marguerite (Faust) a Ginebra. 
Recentment, ha interpretat Tatjana (Evgeni Onegin) a l’Staatsoper d’Hamburg, Cleofide (Poro, 
re delle Indie de Händel) a la Komische Oper de Berlín i Mimì a la Bayerische Staatsoper de 
Munic. 
Entre els projectes futurs hi ha Fiordiligi a Zuric i a Hamburg, Mimì a Zuric, a la Komische 
Oper de Berlín i a l’Staatsoper de Viena, Xenia (Boris Godunov) a París i La Contessa (Le nozze 
di Figaro) a Amsterdam, entre d’altres. 
Enguany debuta al Festival Castell de Peralada. 

R U Z A N 
M A N T A S H Y A N 
S O P R A N O 

Abonament Palau Grans Veus Lied (4 concerts) a partir de 68 euros.
Abonament Palau Grans Veus Barroc (3 concerts) a partir de 109 euros.
Descomptes per a menors de 35 anys, grups i packs a mida d’entrades.
Consulta tota la programació a www.palaumusica.cat

Més informació: 93 295 72 07 | taquilles@palaumusica.cat

On la música et transforma

Benjamin Appl & Kristian  Bezuidenhout, 

Christian Gerhaher & Gerold Huber, 

Lieder de Schubert i Schumann amb Philippe Jaroussky, 

Ad una stella amb Sonya Yoncheva

Jakub Jósef Orliński & Il Pomo d’Oro,

Vivaldi amb Cecilia Bartoli & Les Musiciens du Prince, 

Tresors del Barroc amb Philippe Jaroussky 

Palau de la  
Música Catalana

Temporada 
2019–2020

Palau Grans Veus Lied

Palau Grans Veus Barroc

Amb la col·laboració de:



MODA I MODISTES. 
COL·LECCIÓ ANTONI 
DE MONTPALAU
Museu d’Història 

de Catalunya

Barcelona

(maig-octubre)

100 ANYS 
DE GLAMUR
Museu de Mallorca

Palma 

(octubre-desembre)

LES TRES DAMES 
DE L’ALTA COSTURA, 
BASTIDA, MIR 
I ROSSER
Fundación Rocamora 

Barcelona 

(novembre-desembre)

Exposicions en curs

Col·laboracions BALENCIAGA Y LA 
PINTURA ESPAÑOLA
Museo Nacional 

Thyssen-Bornemisza

Madrid

(juny-setembre)

EL CUERPO 
INVENTADO
Sala Azca, Atresmedia

Madrid

(setembre-desembre)

A LA 
COL·LECCIÓ 

ANTONI DE MONTPALAU

antonidemontpalau.com / #antonidemontpalaucollection

CHAPEAU! 
DE CASAS I PICASSO 
A BALENCIAGA 
I PERTEGAZ 
Sala de Exposiciones 

del Banco Herrero

Oviedo 

(octubre-desembre)
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És Generalmusikdirektor de l’Òpera de Chemnitz (Alemanya) i de la seva orquestra, la Robert 
Schumann Philharmonie, des de la temporada 2017/18. Va fer el seu debut operístic a Espan-
ya el gener de 2011 amb Tristan und Isolde al Teatro Campoamor d’Oviedo, on va iniciar, el 

setembre de 2013, una Tetralogia wagneriana –Der Ring des Nibelungen–; el primer títol, Das 
Rheingold, va collir un clamorós èxit de crítica i públic. Al desembre de 2009, García Calvo va 
dirigir la nova producció de Macbeth a l’Òpera de Viena substituint a Daniele Gatti poc després 
d’haver debutat a la Deutsche Oper de Berlín amb una nova producció de La Cenerentola, al 
maig de 2009.
També ha dirigit al Teatro Real de Madrid, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a l’Òpera de 
Bucarest, al Teatro Comunale de Bolonya i al Palau de Les Arts de València.
Des de novembre de 2004, el director d’orquestra madrileny manté una estreta relació amb 
l’Òpera Estatal de Viena dirigint més de 200 funcions d’òpera i ballet. Es va graduar a la Univer-
sitat de Música de Viena amb una tesi sobre Parsifal i amb un concert a la Gran Sala del Musik-
verein dirigint l’obertura de Tannhäuser. Entre 2000 i 2002 va completar la seva formació com 
a assistent d’Iván Fischer i l’Orquestra del Festival de Budapest, i l’estiu de 2007 amb Christian 
Thielemann al Festival de Bayreuth, com a assistent musical de Der Ring des Nibelungen.
A l’octubre de 2013, va rebre el Premi Codalario al Millor Artista de l’any. Al novembre de 2014, la 
producció de Curro Vargas de Ruperto Chapí, amb direcció d’escena de Graham Vick estrenada 
al Teatro de La Zarzuela el febrer del mateix any, va ser distingida pels prestigiosos Premios 
Líricos Campoamor.
Al maig de 2017 és condecorat amb el Premi Internacional Leonardo da Vinci atorgat per deu 
Rotary Clubs europeus. Al gener del 2019 rep el Premi Òpera XXI a la millor direcció musical pel 
seu Siegfried a l’Òpera d’Oviedo (2017).
Al Festival Castell de Peralada va dirigir Don Giovanni, producció operística que la Deutsche 
Oper Berlin va produir per a la celebració del seu 50è aniversari (2012).

G U I L L E R M O 
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C A L V O

D I R E C T O R  D ‘ O R Q U E S T R A



AL’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat que porta la música al cor de les per-
sones des del 1987. Les emocions són el nostre fort, i per transmetre-les, procurem cada 
vegada més fer participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música, i 

aprofundir en el compromís de valor amb la nostra comunitat. Som l’única orquestra professio-
nal estable privada del país, on els músics i equip de gestió són alhora empleats i accionistes. 
La nostra intensa activitat –més de 100 actuacions l’any– es centra, per un costat, al Palau de 
la Música Catalana, on celebrem la 24ª temporada del Concerts Simfònics al Palau, amb tretze 
vetllades anuals que realitzem en coproducció amb el nostre soci principal, el Palau de la Música 
Catalana, i, per l’altre, a la ciutat de Sabadell, on realitzem la temporada de concerts simfònics. 
A més, des de la nostra fundació som l’orquestra titular del circuït Òpera a Catalunya. Han estat 
els nostres directors titulars Albert Argudo, del 1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997; Salva-
dor Brotons, del 1997 al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; David Giménez Carreras, del 
2006 al 2009; Rubén Gimeno, del 2009 al 2016; i James Ross del 2017 al 2018. Des del setembre 
del 2018, n’és el director titular Xavier Puig. 
Som l’orquestra espanyola amb més presència a les xarxes socials, amb més de 23.000 segui-
dors a Twitter, 18.000 a Facebook, i juntament amb el Banc Sabadell hem fet el flashmob Som 
Sabadell, amb més de 81 milions de visites a YouTube, el vídeo d’una orquestra simfònica més 
vist arreu del planeta. 
Al Festival Castell de Peralada l’Orquestra Simfònica del Vallès ha estat present en diferents 
muntatges musicals i al costat d’artistes com Joan Manuel Serrat al 2011 o al Petit Peralada amb 
la faula Pere i el Llop amb els Brodas Bros.

O R Q U E S T R A  S I M F Ò N I C A 
D E L  V A L L È S  ( O S V )

NITS D’ÒPERA

don giovanni · madama butterfly · la bohème · otello · andrea chénier · turandot · carmen · la traviata

les millors òperes a les suites de l’hotel peralada

Rocabertí s/n - 17491 Peralada · Tel. 972 538 830    Fax. 972 538 807
www.hotelperalada.com
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Reserves: Tel. +34 972 52 20 40 - www.castellperaladarestaurant.com

GUIA MICHELIN

Un món de sensacions a l’espai gastronòmic 
by Xavier Sagristà i Toni Gerez
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Allà on la delinqüència, la violència i el treball infantil amenacen de mantenir l’estat de po-
bresa material i espiritual de les zones més deprimides del Perú, arriba, mitjançant el po-
der meravellós de la música, l’esperança de canvi per a les noves generacions. Una eina 

musical substitueix una futura arma, el treball en equip substitueix el futur en bandes, i l’orgull 
de les famílies pel que estan assolint ara mateix els seus nens substitueix la violència i el tre-
ball infantil.
Gràcies a Sinfonía por el Perú, la institució fundada el 2011 inspirada en El Sistema de Ve-
neçuela, atenem a hores d’ara a més de 7.000 nens i nenes en 21 nuclis de formació musical 
distribuïts per les zones més pobres del país. En cada nucli els participants s’organitzen en 
cors i orquestres simfòniques en les quals, gràcies a una metodologia exigent i a una mística 
d’alt compromís i inclusió, desenvolupa en ells l’autoestima, els valors, el hàbits i les actituds 
per a la vida que els fan sentir-se segurs que res ja no els podrà aturar els seus somnis.
Mitjançant una investigació aprofundida que mesurà l’impacte real del nostre projecte, vam 
comprovar com la participació en Sinfonía por el Perú augmentava la seva autoestima, el gust 
pel treball a l’escola o la seva creativitat, i feia minvar les expressions d’agressivitat verbal i 
física o el lleure improductiu. A més, s’ha demostrat que participar en Sinfonía por el Perú mi-
llora l’ambient familiar i ajuda a reduir la violència que hi exerceixen els pares, i la prevalença 
i la intensitat del treball infantil.
Aquests resultats ens omplen d’orgull i ens empenyen a continuar endavant. Moltes institu-
cions i persones del Perú i del món sencer ens donen suport en aquest somni... Acompan-
yeu-nos per fer arribar el canvi a cada vegada més i més infants, i amb el seu efecte multipli-
cador, també a les seves famílies, al Perú i al món.
Acompanya’ns a dur l’esperança al meu país cantant plegats una Sinfonía por el Perú!

S I N F O N Í A 
P O R  E L  P E R Ú 

T R A N S F O R M A N T  V I D E S  A  T R A V É S  D E L  P O D E R  D E  L A  M Ú S I C A . . . 
C A N T A  A M B  M I  U N A  S I N F O N Í A  P O R  E L  P E R Ú !

M É S  I N F O R M A C I Ó :
W W W . S I N F O N I A P O R E L P E R U . O R G
W W W . F R I E N D S - J U A N D I E G O F L O R E Z . O R G

©Sinfonia por el Peru




