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SALUTACIÓ/ Joan Santacana_Paer en cap

Notes, compassos, melodies i ritmes són mots que formen part del
llenguatge musical, el més universal dels llenguatges. Sabem, però,
que totes les llengües tenen accents i a Cervera volem remarcar
l’accent català de la música i ho fem, des de fa ja 10 anys, en el
Festival de Pasqua, que té una clara voluntat de descobrir el patrimoni musical català.
El seu fundador i director artístic de les sis primeres edicions, Xavier
Puig, manifestava el 2011 que el sector musical català necessitava
cohesió, projecció, diàleg i paisatge, i que el Festival de Pasqua de
Cervera naixia amb l’objectiu de conciliar aquesta evidència. 10
anys després la consolidació del Festival i el seu reconeixement
general, concretat en la consideració d’estratègic per part de la Generalitat de Catalunya, són la constatació que era, i continua essent,
una eina molt valuosa per assolir l’objectiu inicial.
La Covid-19 ha obligat a canviar el calendari, el festival no s’ha
pogut fer per Pasqua i es desplaça al novembre, al voltant del dia
de la patrona dels músics, Santa Cecília. Canvien les dates, però
no l’esperit. El Festival, dirigit actualment per Josep Maria Sauret,
ha de continuar essent eina de cohesió, projecció, diàleg i paisatge
del sector musical català i la Paeria, com altres administracions i
entitats, hi donarà tot el seu suport.
Del 14 al 22 de novembre, amb totes les prevencions que l’epidèmia obliga a prendre, a Cervera regnaran notes, compassos, melodies i ritmes amb accent català.
Gaudim-ne!

SALUTACIÓ/ Josep Maria Sauret_Director artístic

Ha arribat el 10è aniversari del Festival de Pasqua de Cervera,
màxim exponent en la música clàssica catalana.
Vull agrair l’esforç de totes les institucions, entitats i persones que
han fet possible que, malgrat els temps convulsos i complicats que
estem vivint, es reafirmin en la necessitat d’apropar la cultura a tot
el públic des de la ciutat de Cervera. I també citar en la celebració
d’aquest 10è aniversari, a tots els equips i persones que han fet
possible arribar fins aquí, i especialment al seu fundador Xavier
Puig. El futur del Festival ens porta a avançar en la contemporaneïtat i en l’herència de la nostra història musical, i donar-li una
volada universal.
En aquesta edició, el Festival s’adhereix a la commemoració del
Centenari de l’Orquestra Pau Casals i també a les commemoracions d’Eduard Toldrà, Robert Gerhard i Josep Carner. Grans intèrprets i compositors s’uniran amb joves talents catalans, així com
projectes i produccions pròpies i singulars donaran transcendència
a la música clàssica catalana.
Aquest Festival creu en la música i la cultura com a valors essencials per la vida de totes les persones. En aquests moments, cal
reivindicar més que mai, la necessitat de la cultura per tal que les
societats evolucionin. I des del Festival de Pasqua volem contribuir-hi amb la nostra música, amb creadors i intèrprets, i recuperar
de l’oblit grans obres dels nostres compositors.
Hi hem de creure i defensar-ho!

El manuscrit de Cervera

11.30h

www.festivalpasqua.cat

Ilerda Antiqua
Maria Altadill, viola d’arc i veu
Felipe Sánchez, llaüt i Vihuela de Peñola

En aquest concert es descobrirà el Manuscrit de Cervera,
a partir d’uns documents únics trobats a l’Arxiu comarcal
de la Segarra.
Coneixerem la figura de la dona medieval, creadora i
conservadora del patrimoni poètic-musical català.

Ilerda Antiqua

14.NOV.20

Concert del 10è aniversari
del Festival de Pasqua

Orquestra de cambra catalana (Joan Pàmies, director)
jove projecte Orquestral

www.festivalpasqua.cat

20.00 h

Pepe Reche, intèrpret i investigador
Carla Conangla, violoncel
Marta Arbonés, soprano
Josep Maria Sauret, director
La música orquestral catalana de la mà del llegat de l’Orquestra
Pau Casals, de la qual celebrem el centenari de la seva fundació. Un
homenatge a la seva herència musical i social. Una producció pròpia
del Festival amb la participació de l’Orquestra de Cambra Catalana, on
s’interpreta i es posa en valor el repertori orquestral dels nostres grans
compositors i intèrprets. L’Orquestra s’amplia amb un projecte orquestral per a joves talents dirigits per Josep Maria Sauret.
També intervindrà com a solista, Carla Conangla, recent guanyadora del
Guardó Internacional Pau Casals per a joves violoncel·listes que atorga
la Fundació Pau Casals.

Orquestra de Cambra Catalana / Jove Projecte Orquestral / Carla Conangla

14.NOV.20

Joves
talents
del
Liceu
El so daurat del quartet de saxos

www.festivalpasqua.cat

11.30 h

Delia Quartet – Quartet de Saxos
del Conservatori del Liceu
Estel Vivó, saxo soprano
Queralt Vivó, saxo alt
Aaron Lara, saxo tenor
Pol Cabrera, saxo baríton
Joves talents del Conservatori del Liceu ens apropen
un repertori català en un format poc conegut i de gran
interès sonor i contemporani. A la vegada, el Festival
de Pasqua promociona els estudiants del Conservatori
Superior de Música del Liceu a desenvolupar una activitat
concertística professional.

Delia Quartet

15.NOV.20

Danses del Segre

www.festivalpasqua.cat

19.00 h

Orquestra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida
Juan Francisco Ruiz, tambor (snare drum)
Alfons Reverté, director
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
estrena al Festival el seu nou programa “Danses del Segre”,
un concert que ens evocarà imatges del transcurs del riu
Segre, des del seu naixement al Pirineu fins a acabar a la
plana lleidatana. Gaudirem de les obres de Juan Francisco
Ruiz i Rafael Moreno, autors nascuts o residents a Catalunya.
També escoltarem el “Concert per a Snare Drum i Cordes”,
inspirat en la música de les festes populars.

OJC @Igor Studio

15.NOV.20

Sacre i Profà

Motets de Pau Casals i “El Mirador” de Josep Vila

www.festivalpasqua.cat

20.00 h

Coral Ginesta
Marc Castellà, piano
Josep Miquel Mindán, director

Magnífic concert que consta d’una selecció de motets de Pau
Casals, una de les figures més rellevants de la nostra història
musical. Un repertori que s’inspira en la sonoritat montserratina
tan important dins de l’imaginari musical català i enriquida amb
recursos harmònics i expressius que ens transporten a les
sonoritats dels motets d’Anton Bruckner o Felix Mendelssohn.
També podrem escoltar “El Mirador” de Josep Vila i Casañas. Un enfilall de cançons tradicionals catalanes. Orfebreria coral en estat pur.

Coral Ginesta

20.NOV.20

recital amb la música de Toldrà
i poemes de Carner

www.festivalpasqua.cat

12.00 h

Mireia Pintó, mezzosoprano
Vladislav Bronevetzky, piano
Silvia Bel, actriu

Commemoració de l’aniversari de dues figures emblemàtiques
dins la cultura catalana: el 125è aniversari del naixement del
compositor Eduard Toldrà i el 50è aniversari de la mort del poeta
Josep Carner. Escoltarem en directe una de les veus catalanes
més internacionals, Mireia Pintó, acompanyada de Vladislav
Bronevetzky. El concert es maridarà amb un recital de poesia i la
lectura de cartes de Carner a càrrec d’una de les actrius catalanes més reconegudes del panorama escènic, Sílvia Bel.

Mireia Pintó / Vladislav Bronevetzky / Silvia Bel

21.NOV.20

La Integral de les
Sardanes de Pau Casals
Cobla de Cambra de Catalunya
Jesús Ventura, director

www.festivalpasqua.cat

20.00 h

Per primera vegada en audició pública i fruit d’una feina de
quasi deu anys, es podrà escoltar el treball de recopilació de les
sardanes del mestre Pau Casals que ha realitzat l’Associació de
Músics per la Cobla.
Les sardanes de Pau Casals aniran acompanyades per importants exemples del repertori de sardanes d’Enric Casals i Juli
Garreta, entre d’altres, fent un recordatori a compositors que
enguany tenen celebracions especials com Robert Gerhard (Any
Gerhard) i Fèlix Martínez Comín (Centenari del naixement).
Josep-Maria Serracant farà uns comentaris previs a la interpretació de les sardanes de Pau Casals.

Cobla de Cambra de Catalunya

21.NOV.20

Recital d’alba ventura

Els Quaderns de la Suite Ibèria d’Albéniz,
obra mestra del repertori pianístic universal

www.festivalpasqua.cat

12.15 h

Alba Ventura, piano

Alba Ventura és una de les intèrprets de piano amb més prestigi del
panorama musical actual. El seu programa concebut pel Festival de
Pasqua inclou peces de dos autors catalans que van compondre música culta a partir d’elements del folklore. Podrem escoltar les Sonates
del pare Soler i els dos primers quaderns de la Suite Iberia d’Albéniz,
obra d’una dificultat tècnica extrema. El concert també inclourà la
popular Sonata “Alla turca” de Mozart.

Alba Ventura

22.NOV.20

Organitza

Amb el suport de

DL L 312-2020

disseny Anna Domenjó

Mitjans col·laboradors

