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PABLO 
GENOVES

CRONOLOGIA DEL SOROLL 
APARADOR FOTOGRÀFIC

del 22 de juliol al 31 d’agost.

És possible la renovació quan la catàstrofe s’erigeix davant de nosaltres com l’estat natural i etern 
de les coses? A les imatges de Pablo Genovés, la destrucció transgredeix les lleis del temps i es-
tableix la seva cronologia pròpia. Els símbols i ficcions de la nostra cultura sucumbeixen aparent-
ment davant de la irrupció del que és indomable: natures monumentals, desmesurades, ja fora de 
tot control. Però rere l’agressió aparent s’amaga un pacte secret d’avinença. El preexistent i el seu 
final s’ofereixen conscients l’un a l’altre, a l’escalfor d’una intimitat històrica. En aquesta Cronologia 
del soroll, els espais de representació –museus, teatres o esglésies– es revelen com aparells d’en-
ginyeria enormes: maquinàries de generació de mites que, en esquerdar-se, mostren els budells 
d’acer. Genovés ubica els nostres mites i valors en un arc de temps i els tensiona fins al seu límit, 
fins al moment immediatament anterior a l’esquinç, necessari per a la percussió. Com el metall que, 
en ser colpejat, reprodueix fidelment un soroll de tempesta.

Lucía Carballal



CConnectats amb tuonnectats amb tu
Després de la cancel·lació el passat mes de maig de la programació 
que el Festival Castell de Peralada preparava per a aquest estiu, l’orga-
nització va començar a treballar en una edició excepcional i adaptada 
a la situació actual. Un cop redefinit el format als nous protocols, neix 
el Festival Castell Peralada Livestream, una edició totalment gratuïta 
per gaudir on-line a través de la pàgina web de Festival 
(festivalperalada.com). 

Amb l’esperit d’obrir, un any més, les portes a les arts escèniques i a la 
música al recinte del castell de Peralada, del 22 al 31 de juliol el Fes-
tival oferirà una programació de sis estrenes a les quals se sumaran 
activitats pedagògiques i culturals per poder gaudir-ne a través de la 
tecnologia i des de allà on es trobi l’espectador. 

El Festival Castell de Peralada presenta una edició virtual marcada per 
l’excepcionalitat del moment, però amb el segell de qualitat de sempre, 
amb la inquietud cultural que el caracteritza i mantenint el seu com-
promís intacte amb la creació. 

Els espectacles, tots en live streaming, comptaran amb una presència 
de públic molt íntim i limitada amb nits dedicades a col·lectius com el 
del personal sanitari, professionals del sector turístic, del món de la 
cultura i una young session dedicada al públic més jove. Els escena-
ris per a aquesta edició seran l’església i les muralles del Carme. Amb 
aquest últim emplaçament, el Festival recupera un espai emblemàtic 
de la seva història, ja que es tracta d’un dels primers escenaris utilitzat 
durant les primeres edicions del festival empordanès. 

Donem les gràcies als artistes per la seva complicitat a l’hora de tirar 
endavant aquesta edició virtual, als patrocinadors que, un cop més, han 
apostat pel projecte cultural del Festival de Peralada, a les institucions 
pel seu suport i als mitjans de comunicació per fer d’altaveu. Gràcies 
a tots, el Festival Castell de Peralada continua un any més amb el seu 
compromís amb les arts, la música i la cultura, ara més necessàries 
que mai.

PARTNER TECNOLÒGIC



Reconeguda internacionalment pel seu personal concepte estè-
tic de l’art flamenc, María Pagés és una de les grans renovado-
res d’aquest ball sense oblidar el caràcter més clàssic d’aquesta 
disciplina. Té una gran capacitat per convertir un art tradicional 
en contemporani, el seu flamenc és ple d’apartats per a tots els 
gustos. Convençuda que l’art porta en la seva essència un pro-
fund compromís amb la vida i amb la memòria, aquesta bailao-
ra d’elegància majestuosa torna al Festival Castell de Peralada 
amb un nou espectacle de gran càrrega poètica i potència estè-
tica creat expressament per a aquesta ocasió. A Entremos en el 
jardín María Pagés, acompanyada de dues veus femenines, una 
guitarra, un violoncel, un violí i una percussió, desenvolupa en 
aquesta coreografia la convivència harmònica de la contempla-
ció creativa i el ritme desenfrenat del cos a la recerca del desig 
absolut i de la música flamenca tocada per la gràcia de les ca-
dències sublims. La poesia, en aquest sentit, és el camí drama-
túrgic d’un viatge a la descoberta del jo enfrontat a la nuesa de 
la seva naturalesa, sempre modelada a força de moltes ombres 
i alguna que una altra llum que fa possible que puguem entre-
veure una tènue línia de felicitat per buscar-la indefinidament.

Direcció
María PAGÉS i El Arbi EL HARTI
Coreografia, direcció musical i 
disseny de vestuari
María PAGÉS
Dramatúrgia
El Arbi EL HARTI
Música
Rubén LEVANIEGOS, David MOÑIZ, 
Sergio MENEM,
Lletres
Sor Juana Inés DE LA CRUZ, Fray Luis 
DE LEÓN, San Juan DE LA CRUZ, Ibn
ARABI, RUMI, TAGORE, Mario BENE-
DETTI i El Arbi EL HARTI
Disseny de llum
Pau FULLANA
Disseny de so
Enrique CABAÑAS
Regidoria
Octavio ROMERO
Intèrprets
María PAGÉS, Ana RAMÓN, Sara 
GARCÍA, Rubén LEVANIEGOS, 
Sergio MENEM, David MOÑIZ, 
José BARRIOS
Una producció del Centro 
Coreográfico María Pagés

SAVIA ETERNA
Martinete
Ibn Arabi
ESTA ES MI TIERRA
Seguiriya
El Arbi El Harti
BUSCANDO MIS AMORES
Fandangos y Malagueña del
Mellizo, Fray Luis de León, San Juan 
de la Cruz, Rumi, El Arbi El Harti
AMEMOS LA VIDA
Tientos, Tangos y
Zorongo Tagore, El Arbi El Harti
ARMONIA DEL FUEGO
Instrumental: Rubén Levaniegos,
David Moñiz, Sergio Menem
ESTA ES MI TIERRA
Tangos
Rubén Levaniegos y María Pagés
DAME TU MANO
Martinete
Mario Benedetti
ENTREMOS EN EL JARDÍN
Granaína
El Arbi El Harti

22/07 – 22H | ESPECTACLE ÚNIC PER A PERALADA 

MARIA 
PAGESRONOLOGIA 

ENTREMOS EN EL JARDÍN 
NIT DE LA CULTURA I LA COMUNICACIÓ
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La prima donna, la primera dama, la primera cantant, l’absoluta protagonista. La soprano Sondra 
Radvanovsky, referent i icona de les cantants líriques del Festival Castell de Peralada, i el geni mu-
sical Rufus Wainwright, amb dues òperes al seu actiu, Prima Donna i Hadrien, protagonitzaran un 
debat fascinant al voltant d’aquesta figura operística, interpretada normalment per una soprano, 
que desperta tantes passions com també certes rivalitats. Convidats pel Festival Castell de Perala-
da, a About Prima Donna, la reina indiscutible del Metropolitan de Nova York i el músic novaiorquès 
conversaran sobre aquesta figura lírica, sobre com es van conèixer, sobre la seva trobada artística, 
de projectes compartits... Moderats per Jörn Weisbrodt, ambdós artistes ens parlaran des de l’ad-
miració mútua. 

Durant aquests darrers mesos on pràcticament tot s’ha aturat en sec, ha quedat constatada la im-
portància de la música i la cultura en el seu aspecte més social més enllà de l’oci i de l’entreteniment 
més lúdic que li és propi, amb el públic formant part també d’aquesta experiència essencial. Mostra 
de tot això és aquesta edició que neix en unes circumstàncies excepcionals i que s’ha adaptat a nous 
protocols instaurats en una nova normalitat. Però, com es preveu el mapa de la música, les arts es-
cèniques i els festivals del futur? Com transcendirà tota aquesta experiència en el món cultural? 
Serà capaç el sector de reinventar-se un cop més? El procés de canvi és evident si ens fixem en com 
les noves tecnologies i les xarxes socials han obert més que mai una finestra cultural, però el sector 
sabrà fer entendre als ciutadans que la cultura requereix el suport i la contribució de tothom? De tot 
això, i molt més, ens parlaran aquestes tres grans figures del nostre panorama cultural. 

24/07 – 19H  

CULTURA I FESTIVALS
POST-COVID-19
MARÍA PAGÉS, CARLOS ÁLVAREZ 
I JOSEP PONS
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23/07 – 19H  

ABOUT PRIMA DONNA
IN CONVERSATION WITH
SONDRA RADVANOVSKY & 
RUFUS WAINWRIGHT



Gairebé des dels inicis, aquest festival ha anat encarregant els seus cartells a artistes de recone-
gut prestigi que aporten el seu plus d’excel·lència i singularitat a un festival que busca projectar-se 
com un escenari creador de tendències més enllà de la cita lúdica d’estiu. El 2011, coincidint amb 
el 25è aniversari del Festival, l’artista català Santi Moix, establert a Nova York, va crear una peça 
pictòrica titulada Mar i muntanya que reflectia l’essència mediterrània de l’Alt Empordà. L’any 2016, 
Moix va tornar al Festival amb una exposició de ceràmiques negres als jardins del castell i enguany, 
fent tàndem amb el director Josep Pons, l’artista pintarà una obra de grans dimensions mentre 
sona la música en directe. Una nova iniciativa compartida que a la vegada coincideix amb un canvi 
de rumb de l’òpera, i més en concret del Gran Teatre del Liceu, associat més que mai a les arts vi-
suals. En aquest context, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i l’artista plàstic Santi Moix 
s’uneixen en una sessió al Festival Castell de Peralada. Moix, impressionat pel Hanabi (el festival 
de focs artificials al Japó), relata que “Mai no havia vist res semblant. El cel plorava foc i va ser la 
inspiració per a una nova sèrie de treballs”. La seva obra, que torna amb obstinació a les flors, ara 
observa el paral·lelisme entre aquests regals botànics i el resultat d’aquestes flors de foc. Una me-
tàfora de vida: explota, neix i mor. Aquesta transcripció pictòrica dels festivals Hanabi és la base per 
omplir d’explosions de color una obra on Moix emprarà la pintura al fresc que va portar a terme a 
l’església romànica de Saurí, al Pallars. Un concert on la pólvora dels focs artificials serà substituïda 
per l’esclat de la pintura en viu i la banda sonora händeliana serà l’estímul perfecte per posar en joc 
aquesta apoteosi de pintura. 

25/07 – 22H | ESTRENA  

SANTI MOIX & JOSEP PONS AMB 
ORQUESTRA SIMFONICA DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU
 NIT DE LA SANITAT
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Santi MOIX, artista plàstic
Josep PONS, direcció musical
Simfonia núm. 7 en la major, op. 92, 
de Ludwig van BEETHOVEN
En commemoració al 250è aniversari del naixement 
del compositor
Música per als reials focs d’artifici 
de Georg Friedrich HÄNDEL



Amb la voluntat de posar en valor la poesia i la composició musical del nostre país, el Festival Cas-
tell de Peralada ha programat una taula rodona per obrir debat sobre la composició contemporània 
a casa nostra i com els nostres poetes contemporanis poden contribuir a la renovació de la cançó al 
segle XXI. Com a avantsala del recital protagonitzat pel tenor David Alegret amb Rubén Fernández 
Aguirre al voltant de l’obra de Josep Carner, que inclou estrenes absolutes de cançons d’aquests 
compositors catalans, obrim les portes a la reflexió sobre un futur musical que presti molta més 
atenció a la nostra riquesa cultural. 

27/07 – 19H  

LA COMPOSICIÓ DEL 
LIED I LA CANÇÓ 
AL S. XXI
ALBERT GUINOVART, 
ALBERTO GARCÍA DEMESTRES, 
MIQUEL ORTEGA, DAVID ALEGRET I 
RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE



El guardonat músic de cinema, guanyador d’un Goya i d’un Gaudí a la millor música per la banda 
sonora original de la pel·lícula Blancanieves, showman i cantant Alfonso de Vilallonga, farà la pre-
estrena internacional d’Hors de saison, el seu últim àlbum de cançons pròpies en francès. Un nou 
treball d’estudi que porta l’essència d’un veritable Déjeuner sur l’herbe on el prolífer i eclèctic artista 
enllaça els nous temes del disc amb la seva faceta teatral i els monòlegs plens de sàtira als quals 
ens té acostumats.

Pau FIGUERES, guitarres
Juan PASTOR, contrabaix
Rita PAYES, veu i trombó
Iannis OBIOLS, piano

27/07 - 22H | ESTRENA ABSOLUTA   

ALFONSO DE 
VILALLONGARO
HORS DE SAISON
NIT DEL TURISME



Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la mort de Jo-
sep Carner, el tenor David Alegret i el pianista Rubén Fernández 
Aguirre celebraran l’efemèride amb un recital inèdit a l’església 
del Carme. A través de l’obra plena d’elegància, equilibri, lirisme 
i contenció d’un dels màxims exponents del Noucentisme català 
de qui el tenor s’ha convertit en un dels defensors més ferms, es 
podran escoltar algunes de les cançons que Eduard Toldrà –de 
qui enguany també se celebra el 125è aniversari del seu naixe-
ment– 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 Al-
bert Guinovart i Alberto García Demestres a partir de poemes 
de Carner. També es podrà escoltar un seguit de cançons inè-
dites o poc freqüents de Miquel Ortega i algunes cançons del 
peraladenc Joaquim Serra que tancaran la vetllada dedicada al 
príncep dels poetes catalans. Un programa equilibrat i original 
que transportarà l’espectador a aquell primer terç del segle XX 
on l’art, la literatura i la música catalana van viure una veritable 
edat d’or. 

David ALEGRET, tenor
Rubén FERNÁNDEZ AGUIRRE, piano
Música de TOLDRÀ, SERRA, GARCÍA 
DEMESTRES, GUINOVART i ORTEGA

Eduard TOLDRÀ (1895-1962)
“Cançó incerta”
“El gessamí i la rosa”
“Recança”
“Els obercocs i les petites collidores”
“Cocorococ”

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...

Cinc 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)
 
Alberto GARCÍA DEMESTRES (º 1960)
Temps de poeta (*)
(sobre tres poemes de Josep Carner)
-“Epigrama del bell temps”
-“Si em vaga”
-“Destins”

Miquel ORTEGA (º 1963)
Del cicle “Les quatre estacions” 
(sobre poemes de Josep Carner)
  - “Fa molt fred”
  - “Obsessió lunar”
  - “Tarda d’estiu”
  - “Angoixa de l’alta nit”

 Joaquím SERRA (1907-1957)
 “Cinc cançons”
 (sobre cinc poemes de Josep Carner)
- “Cançó florida”
- “Tragèdia d’abril”
- “Elegia d’una rosa”
- “Cançó voluble”
- “El sonet als llavis”

28/07 – 20H | ESTRENA

RECITAL

DAVID ALEGRETRO-
CANTICEL. Un homenatge a Josep Carner 
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Programa:

- Inspiració i tècnica. 

- Música vocal: partint del text

- Música instrumental: ús de la tonalitat expandida. Escales exòtiques. 

Miquel Ortega és un pianista, director d’orquestra i compositor de llarga i prolífera carrera. El seu in-
terès per la música va ser força precoç, i ben aviat la veu, el piano i la composició es van convertir en 
les seves preferències. Als 23 anys va iniciar els estudis de direcció d’orquestra i als 27 es va conver-
tir en la seva activitat principal dedicant una atenció especial al món de l’òpera i la sarsuela. El 2009, 
Ortega va estrenar al Festival Castell de Peralada l’òpera contemporània La casa de Bernarda Alba. 
La popular obra de Lorca es va convertir en una òpera després d’un llarg procés que es va iniciar 
l’any 1989 quan el compositor va demanar al seu amic Julio Ramos, més conegut pel pseudònim 
Bruno Brunch, un llibret operístic a partir de l’obra de García Lorca. El 2019, sota la direcció escèni-
ca de Barbara Lluch, una nova producció d’aquesta òpera ha estat guardonada amb el Premi Òpera 
XXI a la Millor Nova Producció. Enguany, Miquel Ortega serà en bona part protagonista de les nits 
líriques d’aquesta edició amb algunes de les seves cançons interpretades pel tenor David Alegret en 
el seu recital, així com protagonitzant també la primera part del recital que el baríton Carlos Álvarez 
dedicarà al compositor barceloní. Un protagonisme que es veurà reforçat amb la seva participació 
al Campus Peralada, on Miquel Ortega compartirà amb intèrprets, cantants i compositors les seves 
eines i els seus sistemes de treball en el camp de la composició. 

29/07 – 19H

CAMPUS PERALADA

EL TALLER D’UN 
COMPOSITOR, 
Eines i sistemes 
de treball
MIQUEL ORTEGA



Rubén FERNÁNDEZ AGUIRRE, piano
Un programa de debuts absoluts de cançons de Miquel ORTEGA i àries d’òpera de G. MEYERBEER, C. SAINT-SAËNS, L. 
DELIBES, J. MASSENET, F. CILEA i R. LEONCAVALLO

30/07 – 20H | ESTRENA 

RECITAL

CARLOS 
ALVAREZ
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“Primer aniversario” (Federico García Lorca)
“Canción del mariquita” (Federico García Lorca)
“Gacela del amor maravilloso” (Federico García Lorca)
“Sonet II” (William Shakespeare)
“All Things Can Tempt Me” (William Butler Yeats)
“El puente de las tetas” (Rafael Alberti)
“Parábola” (Antonio Machado)
“Mi corazón no puede con la carga” (Miguel Hernández)
“Amor oculto” (Manuel del Palacio)

Pinceladas líricas (arranjaments de CARLOS IMAZ) | (1972) 
Solo piano

“Ah! mon remords te venge” de Le Pardon de Ploërmel (Di-
norah), de G. MEYERBEER (1859) 
“Qui donc commande” d’Henri VIII, de C. SAINT-SAËNS (1883) 
“Lakmé, ton doux regard se voile” de Lakmé, de L. DELIBES (1883) 
“Pourquoi me réveiller” (versió baritonal) de Werther, de J. 
MASSENET (1892) 
Preludi de L’arlesiana:
“Come due tizzi accesi” de F. CILEA (1897) | Solo piano
“Zazà, piccola zingara” de Zazà, de R. LEONCAVALLO (1900) 
 

Carlos Álvarez és una de les grans veus del panorama líric internacional dels últims temps i un 
dels cantants més emblemàtics de la lírica espanyola de les últimes dècades. Medalla d’Honor del 
Festival des del 2012, el cantant va debutar a l’escenari de Peralada l’any 1996 al costat d’una jove 
Ainhoa Arteta a La traviata de Verdi i, des de llavors, hi ha participat en deu ocasions. El públic de 
Peralada l’ha escoltat en òperes escenificades (Don Giovanni, Carlo Gérard d’Andrea Chénier, Iago 
d’Otello, Sharpless de Madama Butterfly), en recitals i gales líriques com la del 30è aniversari del 
Festival o al costat dels barítons Chausson i Pons el 1999; en sarsuela amb la Luisa Fernanda que 
el Teatro Real va portat a Peralada, o en un recital íntim a l’església del Carme al costat també de 
Rubén Fernández el 2003. Amb una veu greu, de variats registres i bell timbre és també posseïdor 
d’un repertori flexible i d’una gran capacitat escènica. Enguany torna al Festival per interpretar una 
selecció de cançons del compositor Miquel Ortega (1963), així com algunes àries d’òpera fins ara 
mai interpretades en la seva dilatada i extensa carrera. Amb una filosofia de vida que li permet viure 
cada dia la seva professió com un autèntic regal, Carlos Álvarez acaba de publicar l’enregistrament 
d’Otello (Sony) en què canta el paper de Iago al costat del tenor Jonas Kaufmann. 
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Ludi és el títol del seu darrer treball discogràfic. En aquesta obra, el músic opta per combinar un 
cop més el piano, la bateria de Mathieu Edward i les imatges. El seu treball compositiu és únic a la 
vegada que talentós; Chassol surt i enregistra els sons que l’envolten en la quotidianitat de la vida i, 
quan torna a casa amb tot el material, n’extreu la melodia dels sons i hi afegeix acords. Amb la seva 
música, el carismàtic Christophe Chassol organitza les emocions que li produeix la vida. Amb el seu 
llenguatge musical, descriu les seves emocions a la vegada que harmonitza la realitat que l’envolta. 
En aquesta sessió de Campus Peralada, Chassol parlarà de Ludi, però també de com ha donat for-
ma a un estil propi conegut com ultrascore, de la seva gran passió pel cinema i les bandes sonores 
i de per què les imatges són tan importants com la música. 

31/07 – 19H

CAMPUS PERALADA

ULTRASCORE AS 
COMPOSITION 
METHOD
Christophe CHASSOL

©
 F

la
vi

en
 P

rio
re

au



31/07 – 22H | ESTRENA NOU DISC 

CHASSOL
LUDI  
YOUNG SESSION
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El talent de Chassol no ha passat desapercebut als ulls d’artistes com Frank Ocean o Solange, amb 
qui ha col·laborat en el darrer treball, When I Get Home (2019), coproduint i escrivint algunes de 
les cançons. La seva música l’ha portat a la Biennal de Venècia, al Festival de Cannes i a tocar al 
costat de les prestigioses i innovadores Philarmonie de Paris i Elb Philarmonie d’Hamburg, així com 
a importants centres de creació i cultura contemporània d’arreu del món. Convertit en tota una re-
ferència del jazz actual, l’inventor del gènere ultrascore, pianista, cantant, compositor, arranjador 
i director musical francès Christophe Chassol arriba per primera vegada al Festival per presentar 
el seu nou projecte, Ludi, un film musical inspirat en la novel·la Das Glasperlenspiel (El joc de les 
granisses) de l’autor alemany Hermann Hesse, en què es mostren els conceptes del joc, el temps i 
la música des del punt de vista tant humà com animal. Chassol reuneix en el seu espectacle unes 
seqüències de marcs visuals per harmonitzar els sons propis de cada un d’ells i crear així la seva 
pròpia música. Una música que ha esdevingut la banda sonora de la vida real.
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Fundació Castell de Peralada 2020
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infofestival@festivalperalada.com / 93 503 86 46


