i

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
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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
La música és una eina per aconseguir trobar el camí de la felicitat,
i la música per si mateixa pot ser també la felicitat. De fet, entenc
la felicitat no com un estat permanent sinó com una suma de grans
moments. Els privilegiats que som capaços de viure grans moments
de felicitat gràcies a la música tenim de nou una gran oportunitat
amb el Festival de Pasqua de Cervera, estratègic i referent nacional
de la música clàssica catalana.
Cervera és capital en moltes coses, en patrimoni, en miradors privilegiats i excepcionals del paisatge segarrenc, en història, en música
clàssica o en cultura popular i tradicional. No és estrany doncs que
Cervera sigui el 2019 capital de la cultura catalana, un esdeveniment únic en el qual el Festival de Pasqua serà una peça clau.
Amb el molt bon regust de l’exitosa edició de l’any passat, des de
la Paeria de Cervera hem preparat una edició més, la vuitena, d’un
festival que concentra a la nostra ciutat el sector musical clàssic
català. Fem confiança total a la bona tasca demostrada pel director,
Josep M. Sauret, que ha dissenyat un programa excel·lent i ideal
per aconseguir que tots visquem a Cervera experiències de felicitat
en uns espais carregats de màgia i història.
Sigueu tots un any més molt benvinguts al Festival de Pasqua de
Cervera.
Ramon Royes i Guàrdia

SALUTACIÓ
Director artístic
La música clàssica catalana és d’un gran valor artístic i al Festival de Pasqua
la volem posar a l’abast de tothom. Cervera ha estat sempre un lloc d’efervescència i projecció musical, i en el marc del certamen, aquestes qualitats prenen
forma per crear una programació que vol projectar la música clàssica catalana
i els artistes catalans.
El Festival té uns objectius i anhels que expliquem i realitzem en cada un dels
concerts. Volem continuar arribant a tot tipus de públic. Som creadors d’iniciatives i proposem als artistes i entitats musicals idees expressament pensades
per al Festival. Establim un diàleg enriquidor que dona els seus fruits en una
programació que pretén ser de gran qualitat, diversa i singular, i en la qual
tots ens sentim integrants d’aquesta vivència musical. La relació amb entitats
i artistes de referència al nostre país és un altre dels objectius importants. El
Festival també vol projectar els joves valors i les seves produccions incentivant
el creixement del futur musical. A la vegada, treballem per posar en valor el
patrimoni del repertori català i els seus compositors, des del més antic fins
a l’actual. Més enllà de tot això, hi ha la experiència única dels concerts i us
encoratgem a viure-la amb tota profunditat.
Aquest any, per primer cop, gaudirem d’una nova figura: el padrinatge del
Festival. Per inaugurar aquesta fita, tindrem un padrí d’excepció que ens
entusiasma i ens il·lusiona: el mestre Ros Marbà, que a la vegada
celebrarà els seus 80 anys a Cervera.
La música i la seva emoció omple aquests dies la nostra ciutat,
el nostre territori i es converteix en una referència a tot Catalunya.

Josep Maria Sauret i Sumalla

El Padrí del festival
Tinc un gran record de Cervera des de la Trobada
de l’Orquestra Mundial de Joventuts Musicals.
Cervera va tenir una Universitat important, ha destinat sempre moltes energies a la música i, gràcies a
això, han sortit molts bons músics, que actualment
estan en les millors orquestres.
El Festival de Pasqua omple un buit en el cúmul de
festivals que han proliferat a Catalunya en aquesta
època. Un Festival amb un segell de qualitat, que li
ha donat una singularitat, i que li ha fet tenir una
carta d’identitat important.
Ser el padrí d’aquest Festival és un honor per a mi i
una col·laboració que faig amb molt de gust.
Desitjo tots els èxits i una persistència molt llarga
del Festival de Pasqua de Cervera.

Antoni Ros Marbà

24 MARÇ

22 març

dissabte

dijous

Barcelona Gospel Messengers

Requiem d’Albert Guinovart

11 h

21 h

Gran Teatre de la Passió de Cervera

Paranimf de la Universitat
12 € entrada general
10 € anticipada i descomptes

Ramón Escalé

3 € estudiants / 8 € entrada general

Ramón Escalé, director
Cor Jove de l’Orfeó Català
Solistes del Cor
Albert Guinovart, piano
Esteve Nabona, director

Cor Jove de l’Orfeó Català ©Ricardo Rios Visual Art

Barcelona Gospel Messengers

Albert Guinovart © IGOR Studio

Els conegudíssims Barcelona Gospel Messengers,
participants de programes com Oh Happy Day o
La Marató de TV3, ens ofereixen un concert
de música gospel didàctic i participatiu on faran
un recorregut per diferents estils musicals.

Albert Guinovart presenta a Cervera la versió per
a cor i piano del seu Requiem. Un concert amb el
propi compositor al piano i interpretat pel Cor Jove
de l’Orfeó Català i els seus solistes. Una oportunitat
única per gaudir d’una de les principals produccions d’enguany del Palau de la Música Catalana,
del qual Guinovart n’és el compositor convidat.

25 MARÇ

29 MARÇ

dijous

diumenge
diumenge
de rams

DIJOUS
SANT

Concert de celebració

Alfons Reverté

80è aniversari del naixement
d’Antoni Ros-Marbà
19 h

15 € entrada general / 12 € anticipada
10 € entitats musicals
6 € menor 18 anys
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Antoni Ros Marbà, director

Cobla Sant Jordi

El mestre Antoni Ros Marbà és el padrí
d’aquesta edició del Festival de Pasqua i
el certamen vol retre-li un sentit
homenatge en motiu del
80è aniversari del seu naixement.
Amb ell a la batuta dirigint la Cobla Sant
Jordi – Ciutat de Barcelona, es podran
escoltar sardanes emblemàtiques d’autors
com Ferrer, Garreta, Oltra, Serra o el propi
Ros Marbà, el qual estrenarà a Cervera la
seva nova obra “Quatre vegades vint”.

Antoni Ros Marbà © David Maroto

Gran Teatre de la Passió

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

L’OJC canta amb Toldrà i Ferrer
21 h
Paranimf de la Universitat de Cervera
15 € entrada general
12 € anticipada i descomptes
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Júlia Farrés-Llongueras, soprano
Roger Padullés, tenor
Alfons Reverté, director
L’OJC torna a Cervera amb una proposta que vol homenatjar noms propis de la música
catalana del segle XX com Eduard Toldrà i Rafael Ferrer, tots dos caracteritzats per una
fina sensibilitat musical hereva de la gran tradició i influència francesa. Completaran el
concert obres de Ravel i Debussy.

30 MARÇ

divendres
DIvendres
SANT

Concert de proximitat
11.30 h / 13 h
Coral Cantiga

Celler dels Encants del Llibre (c. Major, 15)
5 € entrada general
(3€ comprant conjuntament 2 concerts de proximitat)

Oriol Romaní, clarinet
Oriol Romaní ens ofereix un concert que defineix com a meditatiu i festiu, on podrem
gaudir d’obres de Bernat Vivancos, del propi Romaní, altres cançons tradicionals
catalanes i també una aproximació a Bach i Debussy. Peces musicals que conviden a
connectar amb l’interior i amb el misteri, acompanyats de breus comentaris introductoris.
S’habilitarà un espai per a persones amb mobilitat reduïda.

Polifonia catalana:
Dels clàssics del segle XX
als compositors actuals
Josep Prats

Per l’escolta i el diàleg. Concert meditatiu festiu

21 h
Paranimf de la Universitat de Cervera
12 € entrada general / 10 € anticipada i descomptes

La Coral Cantiga ens proposa un magnífic
concert basat íntegrament en els grans mestres
de la polifonia catalana del segle XX i XXI.
Podrem escoltar obres de Frederic Mompou,
Manuel Oltra, Xavier Pastrana, Eduard i Josep
Vila, Xavier Montsalvatge, Eduard Toldrà o
Pau Casals.

Victor Valls
Marta Cordomí

Oriol Romaní

Coral Cantiga
Marta Cordomí, mezzosoprano
Victor Valls, piano
Josep Prats, director

31 març

dissabte
DIssabte
SANT

Concert de proximitat
11.30 h / 13 h
Església de Sant Joan Degollat (c. Major, 15)
5 € entrada general
(3€ comprant conjuntament 2 concerts de proximitat)
Quartet Teixidor
Jordi Masó

Irantzu Zuasti, violí I
Joan Marsol, violí II
Jordi Armengol, viola
Xavier Roig, violoncel
El Quartet Teixidor vol recordar el professor i amic Josep Lluís Guzmán mostrant totes les
composicions que va escriure per a quartet de corda, algunes mai interpretades en públic.

Frederic Mompou,
125 anys del seu naixement
19 h
Paranimf de la Universitat
12 € entrada general
10 € anticipada i descomptes

Quartet Teixidor

Jordi Masó, piano
Separats per un segle, als dos Frederics —Chopin i Mompou— els uneix la fascinació per un instrument —el piano—, per la miniatura musical i per la música
popular dels seus països. En aquest concert s’alternen, amb una gran naturalitat,
les Masurques del polonès amb les Cançons i Danses del català. Un viatge que
travessa temps i espai unint dos genials compositors.

1 ABRIL

DIUMENGE

Concert a l’Orgue
Francesco Tepatti

Concert gastronòmic
22 h

19 h

Auditori Municipal

Església de Sant Agustí

15 € entrada general
12 € anticipada i descomptes

12 € entrada general / 10 € anticipada i descomptes
Música a l’orgue Tepatti de Sant Agustí, (1895).
Una joia de la Segarra.

Salva Racero, veu
Dani Garcia, piano

Salva Racero

Guido Iotti, orgue

Dani Garcia. © David Jacomé

El cantant durant més de 10 anys de Lax’n’Busto
estrena a Cervera el seu nou projecte en solitari.
Aprofitant els seus estudis acadèmics sobre el
món del vi, gaudirem d’un maridatge de vi i
música acompanyat del professor del Liceu,
Dani Garcia, al piano. Un repàs musical a peces
modernes i clàssiques en català i amb el vi
com a fil conductor.

Després de l’èxit de l’any passat, el Festival
torna a recuperar l’Orgue Tepatti de l’Església
de Sant Agustí. Aquest cop serà interpretat pel
virtuós professor d’Orgue de l’Esmuc, Guido
Iotti. L’italià ens transportarà del barroc
a la modernitat amb obres de
Fra Antoni Martin i Coll, Narcís
Casanoves, Pare Robert de la
Riba, Ramon Carnicer o Xavier
Montsalvatge, entre altres.

PASQUA

OFERTA CULTURAL I TURÍSTICA DE CERVERA
Via Crucis litúrgic (Processó)
La Passió Medieval
Dia: dissabte 17 de març
de 2018 a les 18 h.
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Associació La Passió
Medieval de Cervera

Dia: divendres Sant, 30 de març de 2018 a la tarda.
Lloc: Església de Santa Maria de Cervera
Organitza: Parròquia de Cervera

Cantada de Caramelles
Dia: diumenge, 1 d’abril de 2018 a les 10 h.
Lloc: Centre històric
Organitza: Paeria de Cervera i Coral Infantil Nova Cervera

Visita guiada a la Universitat de Cervera i
l’església de Santa Maria de Cervera
Dies: dissabtes 24 i 31 de març de 2018
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

La Passió de Cervera
Dia: Dissabte de Rams 24 de març i
divendres Sant 30 de març de 2018
Horari: 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

Visita teatralitzada “Temps d’Universitat”
Dia: diumenge 1 d’abril
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: 6 €
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