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INFORMACIÓ GENERAL
VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS
WEB

www.festivaldepasqua.cat
www.cerverapaeria.cat

CORREU ELECTRÒNIC

info@festivaldepasqua.cat
espectacles@cerverapaeria.cat

TELÈFON

Museu Comarcal de Cervera. 973 533 917
Centre Municipal de Cultura. 973 530 488

UBICACIÓ

Museu Comarcal de Cervera (c. Major, 115)
Horari d’atenció: de dimarts a diumenge d’11 a 14 h i
divendres i dissabtes també de 18 a 20 h
Venda a taquilla
Una hora abans de cada concert.

SALUTACIÓ
Paer en cap

El 7 és un número envoltat de màgia des de sempre. Per Pitàgores
era el número perfecte i Hipòcrates digué que el 7 era la font de tots
els canvis, com la lluna canvia de fase cada 7 dies.
El Festival de Pasqua arriba doncs a la setena edició i com a paer
en cap em sento orgullós del camí que ha seguit aquest festival
de música clàssica catalana estratègic al nostre país. Arrancar un
projecte d’aquestes característiques no és gens fàcil i menys en el
context dels pitjors anys de la crisi econòmica en què hem vist com
desgraciadament desapareixien moltes propostes culturals per la
manca de recursos. La Paeria de Cervera hem apostat molt fort per
la cultura i per tant pel Festival de Pasqua i tot plegat fa que Cervera
siguem una capital i un referent musical i cultural en general.
Aquesta setena edició doncs suposa un moment de canvi il·lusionant, una nova embranzida per fer créixer encara més aquest gran
Festival que mira el futur amb força i convicció. L´estrena en la direcció de Josep M. Sauret suposa una garantia per tenir un gran festival
com ha estat també així des de l´inici.
Per tant convido a tots els amants de la música i la cultura en general a visitar la ciutat de Cervera per aquestes dates de Pasqua i
gaudir de música, patrimoni, cultura, història i gastronomia.
Bon Festival de Pasqua!
Ramon Royes i Guàrdia

SALUTACIÓ
Director artístic
El Festival de Pasqua de Cervera recull la tradició musical de la
ciutat de Cervera i del territori. Una tradició que ve de molt lluny i
que s’ha plasmat, al llarg de molts anys, en moltíssims projectes
musicals. En aquesta edició del Festival, continuarem desenvolupant
aquesta trajectòria que l’han consolidat com un dels festivals de
referència.
Posarem en valor la tradició de la ciutat i del territori i col·laborarem, entre moltes d’altres, amb les entitats més importants de
la música catalana com l’Auditori de Barcelona, Catalunya Música,
la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida, el Palau de la Musica Catalana,
etc. Alhora, també volem que els artistes joves i els Conservatoris hi
tinguin cabuda per incentivar-los en el seu aprenentatge. A tot això
hi sumarem el patrimoni monumental i arquitectònic, riquesa de la
ciutat, que doten d’un entorn magnífic als concerts.
El Festival també és creador d’iniciatives i, en aquest sentit, proposa
projectes a artistes i entitats per tal que els plasmin en els concerts
del festival. Enguany, viurem la proposta de recuperació de la Simfonia Homenatge a Beethoven de Bernat Calvó Puig, la col·laboració
entre el Cor infantil Amics de la Unió i els Cors del Conservatori

de Cervera, la proposta de repertori d’Hirundo Maris Trio i Arianna
Savall, la creació d’un concert de repertori jazzístic de música tradicional catalana amb el pianista Ignasi Terraza, o la posada en valor
del gran Orgue romàntic Tepatti de l’Església de Sant Agustí a càrrec
de l’especialista Miquel González i de la soprano Marta Matheu. Iniciatives pròpies del Festival que es combinaran amb les propostes
dels artistes i entitats que han pensat en Cervera i en el Festival. Així
tenim iniciatives com la d’Aria Antiqua i el violinista Joan Espina que
recuperen partitures de l’Arxiu Comarcal de Cervera, la proposta
dedicada a la Nova Cançó de la Polifònica de Puig-reig, la participació de Laia Puig interpretant el concert per a violoncel de Morera,
Blooming Duo amb música dels nostres dies per a Arpa i Marimba,
el recital del pianista Jordi Castellà dedicat a Mompou, la música de
cambra per a cordes del Quartet Catalònia, i el concert de Brodas
Bros dedicat al públic més jove que inclou la música tradicional i la
modernitat urbana.
Volem que els propers anys Cervera sigui un símbol de la música
catalana i de país, així com un punt de trobada. Un festival modern,
amb visió de futur, i amb la il·lusió d’una gran i llarga trajectòria que
posi la música catalana al món.
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dissabte

dijous
CONCERT
ESCOLAR

Descoberta de l’Església de Sant Domènec
i presentació de la nova direcció artística
del 7è Festival de Pasqua

Gran Teatre de la Passió
Producció de l’Auditori de Barcelona i
subvencionat per la Generalitat de Catalunya
3 € nens (fins a 12 anys) / 8 € adults

Vaivé amb Brodas Bros

11h

13 h
Església de Sant Domènec
Entrada gratuïta
Explicació al públic per part de Josep Maria Sauret
de la programació musical d’aquesta edició.
Col·laboració musical del Conservatori
Professional de Música de Cervera.
Vermut popular obert a tothom. Degustació de la
cervesa artesana de la Fundació Casa Dalmases.

Sis músics que canten i toquen instruments
clàssics, tradicionals i també singulars i
acompanyats de 4 ballarins de hip-hop.
Fusió entre la música tradicional, la clàssica
i moderna i també la música urbana.

Les noves veus corals
Cors del Conservatori de Cervera

21 h
Cor infantil Amics de la Unió

Vaivé amb Brodas Bros

Paranimf de la Universitat
6 € nens (fins a 12 anys) / 12 € adults
Entrada anticipada i descomptes: 10 €
Cor infantil Amics de la Unió
Cors del Conservatori de Cervera (Núria Mas, directora)
Viviana Salisi, piano
Josep Vila i Jover, director
Cançons Nocturnes de Bernat Vivancos i obres de Josep Vila
i Casañas. Bernat Vivancos és un dels compositors catalans
actuals més reconeguts a nivell internacional. El concert es
completarà amb cançons del repertori coral català, amb un
recull important d’obres de Josep Vila i Casañas.

13 ABRIL

dijous

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. ©Igor.cat

DIJOUS
SANT

Xerrada: Simfonia Homenatge
a Beethoven
19.30 h
Sala Francesc Buireu
Josep Maria Gregori, Catedràtic de Patrimoni de la UAB i cantant.
Jordi Piccorelli, Director d’Orquestra i musicòleg
Xerrada de la Simfonia en Mi Major “Homenatge a Beethoven” del 1877,
del compositor Bernat Calvó Puig (1819-1880), a càrrec dels musicòlegs
que la van descobrir i recuperar.

Homenatge a Beethoven
Josep M. Gregori

21 h
Paranimf de la Universitat de Cervera
15 € / Anticipada i descomptes: 12 €

Jordi Piccorelli

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Laia Puig, violoncel
Alfons Reverté, director
“Homenatge a Beethoven”, Simfonia a 4 parts en Mi Major (1877) de Bernat Calvó Puig
i Capdevila. Simfonia creada per reivindicar la figura de Beethoven en una època en què
a Catalunya no havia estat interpretat. Es completa la producció amb el concert per a
violoncel d’Enric Morera i la Segona Simfonia de Beethoven.

14 ABRIL

divendres

La Nova Cançó per la
Polifònica de Puig-reig
Joan Espina

DIvendres
SANT

Concerts de proximitat
11 h / 12 h / 13 h

3€

Polifònica de Puig-reig
Emmanuel Niubó, director
Josep Maria Conangla, director i piano
Concert dedicat a La Nova Cançó amb arranjaments de Manel Camp escrits per a la
Polifònica de Puig-reig. Completen el concert altres obres com El Bestiari de Pere Quart,
de Manel Oltra, obres corals tradicionals catalanes i sardanes corals.

Polifònica de Puig Reig

Sonates per a violí dels catalans Francesc Manalt, Salvador
Rexach i Jaume Rosquellas a la Cort Reial de Madrid.

Guillermo Turina

Eva del Campo

Aria Antiqua
Joan Espina, violi i direcció musical
Guillermo Turina, violoncel
Eva del Campo, clavicèmbal

Paranimf de la Universitat de Cervera
15 € / Anticipada i descomptes: 12 €

Església de Sant Joan Degollat

Violinistes catalans
a la cort del rei Borbó
Sonates per a violí de l’Arxiu
Comarcal de la Segarra

22 h

Concerts de proximitat
11 h / 12 h / 13 h

3€
Blooming Duo
Ester Piñol, arpa
Ferran Carceller, marimba
La unió de l’arpa i la marimba és una formació que permet un repertori interessantíssim
d’autors catalans contemporanis com Feliu Gasull, Albert Guinovart, Joan Sanmartí,
Marc Timón, Marcel Pasqual.

Ester Piñol i Ferran Carceller

Residència Sagrada Família

15 ABRIL

dissabte
DIssabte
SANT

Concerts de proximitat
11 h / 12 h / 13 h
Auditori Municipal

Jordi Castellà

3€
Recital
Jordi Castellà, piano

Hirundo Maris Trio

El pianista i professor cerverí interpreta les
Variacions sobre un tema de Chopin de Frederic
Mompou.
El programa es completa amb altres obres
com els Preludis del mateix compositor.

Concerts de proximitat

Bella Terra, Cants del Sud i del Nord

11 h / 12 h / 13 h

19 h

Casa Museu Duran i Sanpere

Paranimf de la Universitat de Cervera

3€

12 € / Anticipada i descomptes: 10 €

Quartet Catalònia

Vistes al Mar d’Eduard Toldrà, Tres Postals il·luminades de Xavier Montsalvatge, Valsos d’Enric
Granados i Danses d’Isaac Albèniz.

Hirundo Maris Trio
Quartet Catalònia

Pere Bartolomé, violí
Roger Junyent, violí
Albert Romero, viola
Núria Padrós, violoncel

Arianna Savall, soprano i arpes
Petter U. Johansen, tenor, hardingefele i císter
Miquel Angel Cordero, contrabaix i colascione
Música tradicional catalana, tant d’autor com dels cançoners i trobadors catalans,
combinat amb obres de creació pròpia del grup Hirundo Maris, i que estableixen
una relació amb creacions del repertori tradicional nòrdic i europeu.

16 ABRIL

DIUMENGE

Maridatge de Jazz i vins

PASQUA

Concert gastronòmic. Tast de vins
22 h
Auditori Municipal
15 € / Anticipada i descomptes: 12 €

Repertori popular català passat pel sedàs del Jazz.
Cadascun dels sabors i dels aromes del vi inspiraran una
música que acompanyarà el paladar del públic assistent.

Concert a l’Orgue
Francesco Tepatti
19 h
Església de Sant Agustí

Jordi Martinez

Ignasi Terraza

12 € / Anticipada i descomptes: 10 €
Música de l’època de l’orgue Tepatti de Sant Agustí, (1895). Una joia de la Segarra.
Miquel González, orgue
Marta Mathéu, soprano
Obres de Pau Casals, Frederic Mompou, Enric Granados, Antoni Nicolau, Francesc
Civil i Robert de la Riba, amb comentaris al concert per a posar en valor la importància musical i històrica de l’orgue de l’Església de Sant Agustí, una joia única a la
Segarra.

Marta Mathéu

Miquel González

Ignasi Terraza, piano.
Jordi Martinez, sommelier

OFERTA CULTURAL I TURÍSTICA DE CERVERA
19è Cicle de Teatre Apassiona’t
Sota Teràpia
Dia: diumenge 9 d’abril de 2017 a les 19 h.
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Paeria de Cervera
Més informació i venda d’entrades a:
www.granteatrecervera.cat i a
www.cerverapaeria.cat.

La Passió de Cervera
Dia: Divendres Sant, 14 d’abril de 2017
de les 16 a les 20 h.
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Patronat de la Passió de Cervera
Més informació i venda d’entrades a:
www.granteatrecervera.cat

Via Crucis litúrgic (Processó)
Dia: Divendres Sant, 14 d’abril de 2017 a la tarda.
Lloc: Església de Santa Maria de Cervera
Organitza: Parròquia de Cervera

Cantada de Caramelles
Dia: diumenge, 16 d’abril de 2017 a les 10 h.
Lloc: Centre històric
Organitza: Paeria de Cervera i Coral Infantil Nova Cervera

Visita teatralitzada
“Temps d’Universitat”
Visita guiada a la Universitat de Cervera i
l’església de Santa Maria de Cervera
Dies: dissabtes, 8 i 15 d’abril de 2017
Horaris: 11 h Universitat /
12.30 h Església de Santa Maria
Preu: 3€/visita (pack dues visites 5 €)
Informació i reserves: Punt d’informació
turística 973 534 442

Punt de trobada: Porta principal
de la Universitat de Cervera
Hora: 12 h.
Places limitades
Informació i reserves:
Punt d’informació
turística 973 534 442
Preu: 5 €
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