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CONFERÈNCIA, TAST I VISITA: 15,00€
PREU DEL DINAR (optatiu): 16,80€

El Festival neix fa trenta anys gràcies a la iniciativa, l’esforç i 
la voluntat de Carme Mateu de Suqué i Artur Suqué. Un fes-
tival clàssic dedicat bàsicament a l’òpera i la dansa, que en 
aquestes 29 edicions ha crescut artísticament, abraçant cada 
vegada més disciplines i obrint els seus escenaris a propos-
tes culturals  d’arreu sense perdre la seva filosofia. Enguany 
celebrem l’aniversari i volem celebrar-ho amb tots vosaltres.

En aquesta trobada recordarem moments històrics i en re-
passarem els darrers anys però també debatrem sobre el fu-
tur del festival, amb Pere Torrent, alcalde de Peralada i Oriol 
Aguilà, director del Festival Castell de Peralada.

10.00h Cafè de benvinguda al claustre del Museu.

10.30h Taules Rodones: 

 Trenta anys de trajectòria. Una retrospectiva al  
 llegat artístic del Festival. 

 Els vincles del Festival amb el territori: projecció,  
 aportació a les marques Peralada i Empordà,  
 i impacte al desenvolupament.

 Ponents:  Pere Torrent, Alcalde de Peralada i Oriol  
 Aguilà, Director del Festival Castell de Peralada

12.30h Tast de vins de la col.lecció del Festival.

13.30h Dinar optatiu al Grill del Celler.

16.30h Visita guiada al Museu del Castell de Peralada.

EL FESTIVAL CASTELL  
DE PERALADA.  

ELS PRImERS 30 ANyS.



Sant Pere de Rodes és un monument emblemàtic del romànic 
català; a més és un monument amb grans especificitats pel 
que fa a la seva història, estructura i art. Per aquestes raons 
contínuament es preparen estudis sobre diversos aspectes. 
El present col·loqui tractarà de les aportacions més recents, 
algunes ja publicades i d’altres inèdites.

Ponents. Jaume Barrachina (Director del Museu del Castell de 
Peralada), Josep Giner (Professor d’Arquitectura a la Univer-
sitat de Barcelona), Immaculada Lorés (Professora titular a la 
Universitat de Lleida), Sònia Masmartí (Coordinadora general 
de Sant Pere de Rodes), Jordi Mestre (Fotògraf), Clara Poch 
(Coordinadora d’activitats de Sant Pere de Rodes).

10.00h Cafè de benvinguda al claustre del Museu.

10.30h Jaume Barrachina. Presentació:  
 Una teoria sobre Sant Pere de Rodes  
 a l’alta Edat Mitjana.

10.50h Jordi Mestre. La construcció preexistent  
 integrada a l’absis.

11.10h Josep Giner. L’església i el temple d’Ezequiel.

11.30h Sònia Masmartí. Els anys sants.

11.50h Pausa. Visita a les escultures de Sant Pere  
 de Rodes de les col·leccions del Museu  
 del Castell de Peralada.

12.20h  Imma Lorés. La història de Noé:  
 un nou capitell del claustre?

12.40h Jaume Barrachina. Iconologia de la portada.

13.00h Clara Poch. Les relíquies.

13.20h Imma Lorés. Cloenda.

14.00h Dinar optatiu al Grill del Celler.

16.30h Visita guiada al Museu del Castell de Peralada.

Josep Pla va tenir relació amb Miquel Mateu i el Castell de 
Peralada. Mateu com editor, li va encarregar diversos articles: 
Pla li sol·licità diverses vegades la seva mediació davant la 
censura. D’altra banda Pla al dedicar-li els seus llibres insistia 
en que Miquel Mateu havia de ser “El nou comte d’Empúries”. 
A les visites de l’escriptor al castell sempre feia una volta per 
la biblioteca, a la que volia treballar tota una setmana. No ho 
va fer. La present conferència és el primer acte d’homenatge 
del castell al gran escriptor.

Xavier Pla és llicenciat en filologia catalana i francesa, i doc-
tor en Lletres per la Université París-Sorbonne el 1996. És 
professor de Literatura Catalana Contemporània i Teoria de 
la Literatura a la Universitat de Girona, membre del Patro-
nat de la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, des del 1998. 
El 2014 edità i prologà La vida lenta. Notes per a tres diaris 
(Destino), un llibre inèdit que recull les anotacions de Josep 
Pla els anys 1956, 1957 i 1964. Des de fa anys, és un freqüent 
i prestigiós crític i divulgador de l’obra de Pla als medis. Premi 
Nacional de Cultura (2015).

10.30h Cafè benvinguda al claustre del Museu.

11.00h Conferència: Josep Pla. 
 Ponent: Xavier Pla.

12.30h Visita guiada al Museu del Castell  
 de Peralada.

13.30h Dinar optatiu al Grill del Celler.

La conferencia repasará la vida de Cervantes en su contex-
to histórico y dentro de las prácticas sociales de finales del 
S. XVI. Un personaje casi desconocido, una persona relativa-
mente afortunada y bien posicionado socialmente dentro de 
la clase media: soldado en su juventud y Comisario del Rey 
entre sus 40 y sus 58 años cobrando un sueldo elevado. A par-
tir de esa visión, desmontamos los mitos de la rancia historio-
grafía decimonónica y novecentista.

Jorge García López es profesor de Literatura española e his-
panoamericana en la Universidad de Girona. Como investiga-
dor ha desarrollado sus intereses en el estudio de la cuader-
na vía medieval, la prosa culta del Siglo de Oro y la literatura 
hispanoamericana del S. XX. Ha estudiado el Libro de Alexan-
dre, Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Cervantes, Que-
vedo, Baltasar Gracián y Diego de Saavedra Fajardo. Ha edi-
tado gran parte de la obra de Borges. También destacan sus 
colaboraciones en la Historia de la Literatura Española. 2. La 
conquista del clasicismo dirigida por José Carlos Mainer y el 
ensayo Cervantes: la figura en el tapiz.

10.30h Café de bienvenida en el claustro del Museo.

11.00h Conferencia: Cervantes: entender una vida. 
 Ponente: Jorge García López

12.15h Presentación de la exposición bibliográfica,  
 a cargo de Inés Padrosa, bibliotecaria del  
 Castillo de Peralada.

13.30h Cata de vinos y Queso de Tronchón  
 (Quijote 2, LII – 2, LXVI).

14.00h Almuerzo optativo en el Grill del Celler. 

16.30h Visita guiada al Museo del Castillo  
 de Peralada.

NOVETATS SOBRE SANT 
PERE DE RODES

CERVANTES:  
ENTENDER UNA VIDA

“EL qUADERN gRIS” DE JOSEP PLA. 
L’OBRA DE TOTA UNA VIDA 

24 Octubre 2015 16 Abril 201628 Novembre 2015

CONFERÈNCIA I VISITA: 15,00€
PREU DEL DINAR (optatiu): 16,80€

CONFERÈNCIA I VISITA: 15,00€
PREU DEL DINAR (optatiu): 16,80€

CONFERENCIA Y VISITA: 15,00€
PRECIO DEL ALMUERZO (optativo): 16,80€


