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VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS
WEB
www.festivaldepasqua.cat / www.cerverapaeria.cat

Correu electrònic
cultura@cerverapaeria.cat / espectacles@cerverapaeria.cat

Telèfon
Museu Comarcal de Cervera: 973 533 917
Regidoria de Cultura: 973 530 025

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 D’entrades
A taquilla, una hora abans de cada concert
Per Internet, sense despeses: www.festivaldepasqua.cat

Abonaments
Abonaments general: 45 €
Abonament jove (menors de 18 anys): 20 €
*Aquests abonaments inclouen els següents 6 espectacles:
Espill encantat, De la terra a les estrelles i la degustació,
El viatge sonor de l’OJC i dels Barcelona Clarinet Players,
Sons de la terra, Cançons d’ahir i d’avui i Concert a l’orgue
Francesco Teppati.
Abonament als 3 concerts de proximitat: 10 €
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SALUTACIÓ
El Festival de Pasqua és un dels grans moments culturals de l’any
a Cervera i al nostre país. És un orgull liderar cada any, des de
Cervera, l’impuls a la música clàssica catalana, i aquest 2019, especialment, en el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana, fet
que encara donarà més importància al festival.
Voldria destacar l’estrena de l’encàrrec fet al mestre Salvador Brotons amb motiu d’aquesta capitalitat. En la trobada que vaig tenir
amb ell i amb el director del Festival, Josep M. Sauret, ràpidament
vam trobar la química necessària per fer que aquest fos un dels
grans moments d’aquesta edició. Una nova edició que, com sempre, permetrà als amants de la bona música clàssica gaudir del
festival en espais carregats d’història i de màgia.
Em sento també especialment orgullós que un cerverí com Jordi
Castellà ens presenti una obra seva que, una vegada més, deixarà
clar que Cervera és ciutat de gran talent musical.
Així doncs, us animo un any més a visitar la nostra ciutat i us
agraeixo a l’avançada que ens acompanyeu en aquest grandíssim
esdeveniment cultural.

Ramon Royes i Guàrdia
Paer en cap

SALUTACIÓ
Aposta per l’excel·lència patrimonial i musical
El Festival de Pasqua es converteix enguany en un dels eixos cabdals de Cervera, Capital de la Cultura Catalana. Festival de referència en la música clàssica
catalana al nostre país, els concerts del Festival de Pasqua i la música que
escoltarem agafen encara més transcendència amb la participació en l’activitat
cultural excepcional d’aquest any a la nostra ciutat, amb ressò també a tot
Catalunya.
Volem que us sentiu emocionats d’escoltar la nostra gran música de totes les
èpoques. Volem que us sentiu emocionats d’escoltar els nostres intèrprets, entitats i institucions musicals de primer ordre i referents a Catalunya en el panorama musical. Tots representen la qualitat del festival que us presentem. A tots
ens vincula la il·lusió compartida per la música catalana, patrimoni exemplar de
la nostra singularitat com a país.
Proposem als artistes concerts singulars i únics. Les produccions pròpies del
festival, els encàrrecs, el patrimoni musical i la creació musical són objectius
primordials, i acollim també les idees i el coneixement dels artistes catalans.
Enguany, ens il·lusiona molt l’estrena de la cantata del músic cerverí Jordi Castellà, basada en textos del poeta Jaume Ferran.
Ens sentim honorats i plens d’energia amb el nostre padrí del festival d’aquest
any, Salvador Brotons, director d’orquestra i compositor, a qui hem encarregat
una obra plena de simbolisme per a Cervera i per a la història del nostre país, i
que estrenarem en un dels concerts més emblemàtics del festival i en el marc
de la capitalitat.
La nostra música per a tots vosaltres, amb l’anhel que us emocioni i la feu més
vostra.
Us convidem a compartir-la al Festival de Pasqua de Cervera!
Josep Maria Sauret i Sumalla
Director artístic

El Padrí del festival
Ara és l’hora de reconèixer el nostre patrimoni musical
És un gran honor per a mi ser el padrí del Festival de Pasqua de Cervera
2019 i l’estrena de la meva obra 660 anys composta per a cobla ampliada per commemorar la institucionalització de la Generalitat
de Catalunya l’any 1359. Un aniversari amb molta història que
ja Josep Maria Subirachs va posar en valor alçant un magnífic
monument a la ciutat de Cervera dedicat a aquesta fita.
Voldria destacar la meva experiència l’any 2014 dirigint l’estrena de la meva obra per a orquestra Catalunya 1714 dins del
Festival de Pasqua. Recordo molt vivament l’extraordinari èxit i impacte
que va tenir l’obra. L’emoció de la gent de Cervera en aquell any tan
emblemàtic va ser molt especial. Segurament aquell entusiasme ha
ajudat que cinc anys més tard –i també en un any emblemàtic– es
considerés l’encàrrec d’una obra dedicada especialment al Festival de
Pasqua i a la ciutat de Cervera amb motiu de la Capitalitat de la Cultura
Catalana.
El Festival de Pasqua de Cervera ha estat, és i –esperem que per molts
anys– continuarà sent un festival que dona suport i potencia la música
catalana. Som un país petit, però amb grans compositors que han creat
bones obres i a qui sovint no coneixem prou. Hem hagut de lluitar contra
tota mena d’adversitats historicoculturals que a voltes han dificultat el
reconeixement del nostre patrimoni musical. Ara és l’hora de posar en
relleu els nostres autors i promoure la nova creació dels compositors
vivents.
Molt agraït al paer en cap de la ciutat de Cervera, Ramon Royes,
i al director del Festival, Josep Maria Sauret, per la confiança
i l’encàrrec. Espero que l’obra 660 anys tingui un impacte
similar al de Catalunya 1714.
Felicitats, Cervera, per ser la Capital de la Cultura Catalana 2019 i per tot el que feu pel poble de Catalunya.

		

Salvador Brotons
Director i compositor
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L’espill encantat

Una cantata de nova creació per obrir
el 9è Festival de Pasqua
Concert familiar
20.30 h
Gran Teatre de la Passió
de Cervera

Grup coral ©Marc Castellà

8 € entrada general
6 € anticipada
4 € menors de 18 anys
5 € descomptes

Grups corals, solistes i orquestra de professors, del Conservatori de Cervera.
Jordi Castellà, director i compositor
Núria Mas, directora grups corals
Montse Pont, lletra i guió
Marc Castellà i Xavier Hidalgo, direcció artística
Josep Ferrer, baix solista
Anna Encuentra, solista infantil
A partir de l’obra Quadern de música, del poeta cerverí Jaume Ferran.
L’espill encantat és una cantata de nova creació, estrena, encàrrec i producció pròpia
del festival, per a cor infantil, solistes, narrador i conjunt instrumental. Es basa en el
Quadern de música de Jaume Ferran, escriptor cerverí i fill predilecte de la ciutat, i escrita per Jordi Castellà (música) i Montse Pont (lletra i guió), ambdós, també cerverins.
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Poesia de la terra

amb Lídia Pujol
Lidia Pujol ©Raquel Calvo

12 h
Església de Sant Domènec
8 € entrada general
6 € anticipada / 4 € menors
de 18 anys / 5 € descomptes
(El preu inclou l’entrada al concert
i el tast de cervesa)

Lídia Pujol, veu
Guillermo Rizzotto, guitarra
Miquel Àngel Cordero, contrabaix
La cantautora Lídia Pujol ha preparat, especialment, un concert de cançons basades en
el repertori tradicional i també versions actuals de textos de poetes catalans de totes
les èpoques. Un concert que esdevé una experiència única, en un marc de gran bellesa
com l’església gòtica de Sant Domènec, inclosa a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya.

seguidament,

De la terra a les estrelles

Davant de l’església de Sant Domènec

Conversa entre el sommelier Joan Carles Ibáñez i
el director del festival, Josep Maria Sauret
De la mà de Josep Maria Sauret, director artístic, i Joan Carles Ibáñez, cap de sala del
restaurant Lasarte, l’únic de Barcelona amb tres estrelles Michelin, comentarem la programació del festival.
Una conversa maridada amb Cervesa Casa Dalmases, escollida com la millor cervesa
artesanal de Catalunya pel restaurant Lasarte de Barcelona.
La Fundació Casa Dalmases i el Festival de Pasqua treballen per difondre tradició i excel·lència.
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Viatge sonor de l’OJC
i els Barcelona Clarinet Players
21 h
Paranimf de la Universitat de Cervera
15 € entrada general
12 € anticipada /
4 € menors de 18 anys / 10€ descomptes
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida ©Igor studio

BCN Clarinet Players
©Ricardo Rios. Visual Art

Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Barcelona Clarinet Players
Alfons Reverté, director

L’OJC i els Barcelona Clarinet Players, compromesos amb els clàssics, amb la música
actual, amb la música del país i amb la música universal, presenten un programa original. Es tracta del brillant Clarinet quartet concertino, op. 145, de Salvador Brotons,
padrí del festival d’enguany; El despertar d’un somni, de Josep Serra, i la simfonia
núm. 5 De la reforma, de Felix Mendelssohn.
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Catalunya universal
amb Salvador Brotons

21 h
Paranimf de la Universitat de Cervera
15 € entrada general
12 € anticipada / 4 € menors de 18 anys
10 € descomptes

Salvador Brotons

Inclou una estrena absoluta, producció del festival
i de Cervera Capital de la Cultura Catalana

Coral Polifònica de Puig Reig
Cobla Mediterrània
Robert Armengol, percussió
Salvador Brotons, director
Amb la participació de Josep Maria Sauret, director

Cobla Mediterrània

Polifònica de Puig Reig

L’emblemàtic paranimf de la Universitat de Cervera s’engalana per acollir una producció
pròpia del festival, l’estrena del poema simfònic 660 anys, escrit per a cobla i percussió pel padrí d’enguany, el compositor Salvador Brotons, per encàrrec del Festival de
Pasqua amb motiu de la celebració de la Capitalitat de la Cultura Catalana de Cervera
aquest 2019. La vetllada també inclourà l’estrena de l’obra Per tu, Catalunya per a cor i
cobla, del mateix Brotons, i es completarà amb la interpretació de grans obres simfòniques per a cor i cobla.
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El violoncel de Pau Vidal
Concert de proximitat
11.30 h / 13 h
Museu Comarcal de Cervera
Casa Museu Duran i Sanpere (c. Major, 115)
5 € entrada general / 4 € menors de 18 anys
(S’ofereix un abonament especial als 3 concerts de proximitat per un preu únic de 10 €)

Guillermo Turina, violoncel barroc
Eva del Campo, clavicèmbal
Aquest concert recupera l’obra i la figura de Pau Vidal, un referent en l’escola violoncel·lista catalana, de la qual va ser el primer a compondre obres d’estudi per a l’aprenentatge del violoncel i sonates que esdevenen veritables obres de concert.

© Zabetphoto

El concert inclou també obres de Martin i Coll i Josep Ferrer (s. XVIII), així com de Felip
Olivelles, i altres d’anònimes atribuïdes a Gaetano Brunetti recuperades de l’Arxiu Comarcal de la Segarra, a Cervera.
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Coral Sant Jordi. Imatge cedida pel Parlament de Catalunya

Cançons d’ahir, cançons d’avui
amb la Coral Sant Jordi
21 h
Auditori Municipal de Cervera (c. Major, 59)
12 € entrada general / 10 € anticipada /
4 € menors de 18 anys / 8 € descomptes
Coral Sant Jordi
Oriol Castanyer, director
Catalunya és un país que canta, amb una tradició coral reconeguda i extensa. És per
això que el Festival de Pasqua vol donar veu a la vitalitat del món coral català amb un
programa que convida una de les formacions de referència al país, la Coral Sant Jordi.
Podrem escoltar obres de Taltabull, Morera, Toldrà, Lamote de Grignon, Borgunyó, Oltra,
Pastrana, Vicancos o Guzman, entre d’altres, amb poemes de Guimerà, Salvat-Papasseit,
Martí i Pol, Pere Quart i Espriu.
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Catalans i universals: Emili Pujol
Concert de proximitat

11.30 h / 13 h
Casa Dalmases (c. Major, 89)
5 € entrada general / 4 € menors de 18 anys

Maria Ribera. © Teresa Llordés

(S’ofereix un abonament especial als 3 concerts de
proximitat per un preu únic de 10 €)

Maria Ribera Gibal, guitarra
La jove guitarrista de Guissona Maria Ribera,
doctora en Història de l’Art i especialista en
Emili Pujol, ens descobreix tant la música
com part de la vida d’Emili Pujol.

Clavell al balcó

Concert de proximitat
17.30 h / 19 h

Celler dels Encants del Llibre (c. Major, 15)
5 € entrada general / 4 € menors de 18 anys
(S’ofereix un abonament especial als 3 concerts
de proximitat per un preu únic de 10 €)

Cecilia Reguero, flauta travessera
Tais Costa Ruera, violoncel
Clavell al balcó, cançó d’Enric Morera, dona títol a
un compendi de músiques creades i/o interpretades
en una època d’eclosió artística com el Modernisme
a Catalunya. Un repertori pensat per reflectir unes
textures sonores simples i essencials.

Pura creativitat: l’art de la improvisació
amb Marco Mezquida

22 h
Auditori Municipal (c. Major, 59)

Marco Mezquida. © Miralles Marco

15 € entrada general
12 € anticipada
Marco Mezquida, piano
Jordi Martínez, sommelier
Una atrevida producció pròpia del festival
de la mà del pianista menorquí Marco
Mezquida en diàleg amb el sommelier
Jordi Martínez, de Selecte Wine Store,
maridat amb vins del territori i un tast de
productes de quilòmetre zero.
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Joies del patrimoni local
L’orgue Francesco Teppati
19 h
Església de Sant Agustí (c. Major, 109)
12 € entrada general / 10 € anticipada
4 € menors de 18 anys / 8 € descomptes

Joan Seguí, Premi Primer Palau 2018 i Premi
Catalunya Música, ens ofereix un concert amb
els grans noms del patrimoni musical vinculats
a l’àmbit organístic. La proposta servirà per
escoltar de nou l’orgue de Sant Agustí, obra de
Francesco Teppati (1895).

Joan Seguí

Joan Seguí, orgue

PASQUA

OFERTA CULTURAL I TURÍSTICA DE CERVERA
La Passió Medieval
Dia: dissabte 6 d’abril
Horari: 19 h
Lloc: església de Santa Maria
Organitza: Associació La Passió Medieval de Cervera
Visites guiades als monuments de Cervera
Dies: dissabtes 13 i 20 d’abril
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. Tel. 973 53 44 42
La Passió de Cervera
Dies: 13 i 19 d’abril
Horari: de 16 a 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
Visita interpretada: “Muralles, bruixots i carrerons,
descobreix tots els racons!”
Dia: 19 d’abril
Horari: 11.30 h
Lloc: trobada a la plaça Santa Anna
Preu: 5 €
Informació i reserves: Punt d’Informació Turística. Tel. 973 53 44 42
Viacrucis litúrgic (Processó)
Dia: 19 d’abril a la tarda
Lloc: església de Santa Maria de Cervera
Organitza: Parròquia de Cervera
Cantada de Caramelles
Dia: 21 d’abril
Horari: 10 h
Lloc: centre històric
Organitza: Paeria de Cervera i Coral Infantil Nova Cervera
Visita interpretada: “Temps d’Universitat”
Dia: 21 d’abril
Horari: 12 h
Lloc: plaça Universitat
Preu: 6 €
Informació i reserves: Punt d’Informació Turística. Tel. 973 53 44 42
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Església de Sant Domènec

12 € general / 10 € anticipada / 4 € menors / 8 € dte.

19 h Joies del patrimoni local Església de Sant Agustí

21 d’abril 2019

15 € general / 12 € anticipada

22 h Pura creativitat: l’art de la improvisació Auditori Municipal

5 € general / 4 € menors

17.30 h / 19 h Clavell al balcó Casa Dalmases

5 € general / 4 € menors

11.30 h / 13 h Catalans i universals: Emili Pujol Casa Dalmases

20 d’abril 2019

12 € general / 10 € anticipada / 4 € menors / 8 € dte.

21 h Cançons d’ahir, cançons d’avui Auditori Municipal

5 € general / 4 € menors

11.30 h / 13 h El violoncel de Pau Vidal Casa Duran. Museu de Cervera

19 d’abril 2019

15 € general / 12 € anticipada / 4 € menors / 10 € dte.

21 h Catalunya Universal Paranimf de la Universitat

18 d’abril 2019

15 € general / 12 € anticipada / 4 € menors / 10 € dte.

21 h Viatge sonor Paranimf de la Universitat

8 € general / 6 € anticipada / 4 € menors / 5 € dte. (Inclou concert i el tast de cervesa)

12 h Poesia de la terra

13 d’abril 2019

15 € general / 12 € anticipada / 4 € menors / 10 € dte.

20.30 h L’espill encantat Gran Teatre de la Passió
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disseny Anna Domenjó

