
EL MANUSCRIT DE CERVERA

Dissabte, 14 de novembre de 2020 a les 11.30h
En streaming a través del web: 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.

Programa

A l’entrada del temps clar - Anònim Occità
A chantar mer de so - Comtessa de Dia 

Gui d’Ussel, bem pesa de vos / Domna pos vox ay chausida - Maria de Ventadorm / Anònim
Ar em freg temps vengut / Tant es gaia - Azalais de Porcairages / Raimbaut de Vaqueiras

Ara lauzet - Anònim St. Joan de les Abadesses 
Cantigas de Amigo - Martín Codax 

Maria Matrem Virginum - Còdex de Las Huelgas 
Los sept goig / Imperairitz de ciutat joiosa - Llibre Vermell de Montserrat 

Danza Baixa / Dansa Baixa de Castilla / Joiós - Manuscrit de Cervera

Maria Altadill
Després dels seus estudis al Conservatori de Tarragona, el 1998 ingressa a la Schola Cantorum 
Basiliensis (Suïssa), s’especialitza en música antiga amb Richard Levitt i Kurt Widmer. Pos-
teriorment es perfecciona amb Michelle Moser, Heidi Wölnerhansen, Enriqueta Tarrés i Àngel 
Soler.

Ha cantat com a solista en festivals i auditoris europeus i sud-americans tanc com a solista així 
com a directora de projectes.

En l’àmbit d’escena (com a intèrpret o directora) a treballat a l’Ópera Studio de Ginebra, al 
Stadt Theater de Basilea, i a l’Auditorio Nacional de Madrid, al Teatre Romea de Barcelona i al 
festival Temporada Alta de Salt.

Ha realitzat enregistraments per a la ràdio i televisió Suïsses (SF2 i DRS2), la ràdio Portuguesa 
(RTP-Antena 2), per a RTVE i Catalunya Ràdio (Catmúsica), així com per a les discogràfiques 
Syntagma Musicum i Christophorus.

Amb Simone Gullì, el 2004 guanyen el Primer Premi i el Premi del Públic en el prestigiós 
concurs de Música Antiga de Calàbria (IT). El 2005, és guardonada pel Festival van Vlaandern 
Brugge (Bèlgica), en la categoria de solista. Cal destacar la col·laboració amb el Departament 
d’Història de l’Art de la Universitat de Girona, en un projecte sobre l’obra de Caravaggio, sent la 
primera producció d’ILERDA ANTIQUA.

 

Felipe Sánchez
Des de molt jove es dedica a la guitarra, a Ciudad Real. S’especialitza en Música Antiga amb 
mestres com Hopkinson Smith i José Miguel Moreno. Es trasllada a Barcelona on és professor 
de guitarra i música de cambra a l’Escola del Palau.

Com a musicòleg, participa en el importants congressos com a ponent a diferents universitats 
espanyoles i sud-americanes. Els seus treballs posteriors són objecte d’estudi en càtedres 
universitats i conservatoris a Espanya, Argentina, Xile, Veneçuela i Mèxic.

Ha treballat pel Centro Dramático Nacional, amb Adolfo Marsillach; el Centre Dramàtic de la 
Generalitat de Catalunya, amb Xavier Albertí.

Ha enregistrat més de 40 CD, entre els que destaquen com a solista: Castrati en el romanticis-
mo -amb Tu Shi Chiao-, La música de Diego Pisador -amb Miryam Vincent- i vàries produc-
cions d’Eduardo Paniagua.

En 1998 funda amb Ángeles Burrel, el seu propi ensemble de música històrica AXIVIL, amb el 
que ha recorregut alguns dels millors festivals, no només d’Espanya i Europa, sinó també a 
Sudamèrica, Àsia així com el nord d’Àfrica.


