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LO CAMPUS DIARI     La programació  

Dissabte, 14 de novembre 

El manuscrit de Cervera 
Concert de proximitat 

11.30 i 13.00 hores 

Auditori Municipal 
C. Major, 59

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

Després d’un intens treball d’investigació sobre la música antiga en la seva vessant 

femenina, gran desconeguda i d’una gran qualitat, coneixerem la figura de la dona 

medieval. Ho farem tant des del punt de vista com a creadora com també inspiradora 

o conservadora de patrimoni poètic-musical.

També s’hi descobrirà el Manuscrit de Cervera, exemple valuosíssim de la coreografia

europea, un treball publicat per la doctora Cecília Nocilli, a partir d’uns documents

únics trobats a l’Arxiu comarcal de la Segarra, a Cervera.

FELIPE SÁNCHEZ MASCUÑANO 

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 
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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 

romanticismo -amb Tu Shi Chiao-, La música de Diego Pisador -amb Miryam Vincent- i 

vàries produccions 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. 

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. Posteriorment 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. 
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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. 
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Dissabte, 14 de novembre 

Concert del 10è aniversari del Festival de Pasqua 

21.00 hores 

Paranimf de la Universitat de Cervera 

Plaça de la Universitat 

Pepe Reche, intèrpret i investigador 

Orquestra de Cambra Catalana 
Jove Projecte Simfònic 
Josep Maria Sauret, director 

Un concert extraordinari, singular i únic, per celebrar el 10è aniversari del Festival de 

Pasqua. 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, de llarga trajectòria i que amb el treball constant del el seu 

director Joan Pàmies, interpreta i 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, la jove violoncel·lista Carla Conangla, recent 

guanyadora del Guardó Internacional Pau Casals per a joves violoncel·listes que atorga 

la Fundació Pau Casals. 

En aquest concert escoltarem obres de Casals, Toldrà, Serra, Morera, en comunió amb 

Bach, Beethoven i Fauré.  

El concert comptarà amb l’intèrpret i investigador, Pepe Reche. 

CURRÍCULUM ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA 

L’Orquestra de Cambra Catalana (OCC) va ser fundada per Joan Pàmies l’any 1986. Al 

llarg de la seva trajectòria ha ofert més de sis-cents concerts i ha actuat en alguns dels 

principals auditoris, cicles i festivals de música d’Espanya.  
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També ho ha fet a Albània, França, Irlanda, Itàlia, Polònia, República Txeca, Argentina, 

Xile, Mèxic, Uruguai, Líban, Tunísia i Xina. Solistes del prestigi de Nicanor Zabaleta, 

Montserrat Cervera, León Ara, Régis Pasquier, Evelyne Dubourg, Montserrat Torrent o 

Enrica Guarini han actuat en els seus concerts. Aquesta relació es perllonga amb altres 

noms del panorama actual com Ludmil Angelov, Assumpta Mateu, Young Hee Kim, 

Jesús Angel León o Marco Fiorini. Entre els directors que han conduit l’orquestra 

destaquen Mihail Angelov, Marçal Gols, Lucien Jean Baptiste, Yukio Kitahara i Milen 

Nachev. L’OCC ha enregistrat per a les ràdios i les televisions d’Espanya, França, 

Argentina, Mèxic i Tunísia i té gravats sis CD amb obres inèdites, fonamentalment de 

compositors catalans.  

L’actuació regular de l’OCC la determinen els cicles de concerts de primavera, estiu i 

Nadal, i també el cicle Encontres dedicat a la música actual que se celebra al Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona. 

L’Orquestra s’empara en l’associació del seu nom, és orquestra resident del Festival de 

Música del Maresme i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Institut Ramon Llull i AIE. 
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Joan  Pàmies, director de la OCC 

Joan Pàmies va néixer a Valladolid, ciutat on va cursar els seus estudis musicals. 

Posteriorment es va traslladar a Barcelona on va continuar els estudis que més tard 

ampliaria a Barcelona, Brussel·les, Stuttgart i Madrid. La seva trajectòria professional 

s’ha projectat en les vessants de la interpretació instrumental, la docència i la direcció 

orquestral i coral. Ha estat professor titular de l’Orquestra Nacional d’Espanya i durant 

quinze anys va exercir com a catedràtic del Conservatori Municipal de Música 

Barcelona. És fundador i director de l’Orquestra de Cambra Catalana i ha dirigit 

importants agrupacions corals, simfòniques i de cambra tant a Espanya com a 

l’estranger. 

Carla Conangla, violoncel 

Carla Conangla va néixer a Sant Cugat del Vallès 

el 1997. Ha estudiat al Conservatori Superior de 

Música del Liceu amb Peter Thiemann, al 

Maastrich Conservatorium amb Gustav Rivinius i 

des de l’octubre de 2019 cursa el Màster a la 

Mozarteum Universität de Salzburg amb 

Giovanni Gnocchi. Al 2018 va ser la guanyadora 

del Guardó Internacional Pau Casals per a joves 

violoncel·listes i el mateix any va participar en 

altres concursos internacionals com el Knopf 

Berlin 2018 i Prague Spring 2018. Ha rebut 

diferents beques i premis a Espanya.  

Com a solista ha actuat amb l'Orquestra del 

Maastricht Conservatorium i la Südwetdeutsches 

Kammerorchester Pforzheim. En l'àmbit de la 

música de cambra ha actuat amb Sergey 

Ostrovsky, Andriy Viytovych, Gustav Rivinius, Giovanni Sollima i ha col·laborat amb la 

Mahler Chamber Orchestra (2017). Ha rebut classes de Frans Helmerson, Claudio 

Bohórquez, Jean-Guihen Queyras, Gary Hoffman, Maria Kliegel, Roel Dieltiens i 

Alexander Chaushian, entre d'altres. 
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Diumenge, 15 de novembre 

Joves talents del Liceu. El so daurat del quartet de saxos 
Concert de proximitat 

11.30 i 13.00 hores 

Auditori Municipal 
Carrer Major, 59 

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 als estudiants del Conservatori Superior de Música del Liceu a 

desenvolupar una activitat concertística professional. La formació Delia Quartet ha 

preparat obres de Joaquim Serra, Isaac Albéniz i David Salleras especialment per a 

aquest concert.  

Aaron Lara Bel 

Aaron Lara Bel estudia 2n curs de Grau Superior de saxòfon al Centre Superior del 

Liceu amb el professor Albert Julià, Xavier Larsson i Miguel Vallés. 

Ha realitzat concerts de solista amb l’Associació Musical Ciutat de Benicarló. També ha 

realitzat concerts amb diferents agrupacions musicals com es l'Orquestra Clàssica de 

Benicarló i la Jove Orquestra Simfònica de Castelló on ha realitzat papers solistes. 

Ha rebut diferents reconeixements com la Menció Especial en el Concurs Nacional de 

Joves Intèrprets de Sagunt (2017) i finalista en el concurs de joves intèrprets Vila de 

Betxi (2018). Ha assistit a diferents cursos de perfeccionament com: Hamaika Sax en el 

País Basc, el curs de perfeccionament de l’Horta de Sant Marceli o el curs de 

perfeccionament de la Vilavella. També ha realitzat diferents classes magistrals amb 

professors com Mariano García, David Pons, Cristina Delgado, Nacho Solana i Timothy 

McAllister.  
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Estel Vivó Casanovas 

Estel Vivó Casanovas als 16 anys va estar guardonada amb una beca de la Fundació de 

Música Ferrer-Salat per realitzar els Estudis de Superior de saxòfon clàssic i 

contemporani al Centre Superior del Liceu on actualment està cursant segon curs amb 

el professor Albert Julià i els professors assistents Xavier Larsson i Miguel Vallés. 

Ha rebut classes magistrals de saxofonistes reconeguts internacionalment com 

Timothy McAllister, Jean-Yves Fourmeau, Kenneth Tse, Nicolas Prost, Mario Marzi, Rob 

Buckland, Nikita Zimin, 

Ha obtingut el primer premi en diversos concursos com el Concurs de Girona Isaac 

Albéniz (2017 i 2018), Pòdiums Musicals de Sant Joan de Vilatorrada (2018), Premi de 

Música Ciutat de Mataró (2018), Premi Extraordinari del Conservatori de Terrassa 

(2018), Joventuts Musicals de Sant Cugat (2019) i al Concurs Instrumental Sant 

Anastasi (2019). També ha obtingut el segon premi a la Fase Autonómica del 16è Premi 

d’Interpretació per a Solistes d’Intercentros Melómano (2017) i ha estat finalista al 

Premi BBVA al Talent Individual i al Vitor Santos International Competition (2019). 

Pol Cabrera Plaza 

Nascut a Terrassa el 2001, va començar el seu aprenentatge als 10 anys amb el Narcís 

Argemí, i l'Albert Julià, amb el qual ha seguit els seus estudis al Centre Superior de 

Música Liceu. Actualment, està cursant primer de Grau Superior, amb els professors 

Albert Julià, Xavier Larsson i Miguel Vallés. 

Pol ha rebut abundants classes magistrals dels millors saxofonistes actuals, tals com 

Jean-Yves Fourmeau o Kenneth Tse entre d'altres. També es remarcable dins de la seva 

curta carrera la seva participació al 17è Premi d’Interpretació per a Solistes 

"Intercentros Melómano" obtenint el Segon Premi en la classificació autonòmica 

(Catalunya) [2018], el Premi Extraordinari del Conservatori de Terrassa [2019] i la seva 

Menció Honorífica en el concurs "Premi BBVA al Talent Individual" [2019]. 

En quant a la seva trajectòria cambrística, Pol Cabrera ha sigut membre durant dos 

anys del Mezzo Quartet, formació amb la que ha tingut gran reconeixement al seu 

treball, tant per part dels jurats de diversos concursos obtenint el primer premi com 

als "Pòdiums Musicals" de Sant Joan de Vilatorrada [2018] o al "Concurs Instrumental 

Sant Anastasi" a Lleida [2019], com per part de professionals del saxòfon tals com 

Kenneth Tse Jordi Sabater o Miguel Vallés entre d'altres. 
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Queralt Vivó Casanovas 

Queralt Vivó Casanovas estudia el 3r curs de saxòfon al Centre Superior de Música 

Liceu amb el professor Albert Julià i els professors assistents Xavier Larsson i Miguel 

Vallés i es becada per la Fundació de Música Ferrer-Salat. Ha rebut classes magistrals 

dels millors saxofonistes del panorama musical actual com ara Jean-Yves Fourmeau, 

Christian Wirth, Timothty McAllister, Kenneth Tse, Lars Mlekusch, Nicolas Prost, Henk 

van Twillert, João Pedro Silva, Anne Lecapelain, Nikita Zimin i Fukio Ensemble. Ha 

obtingut mèrits en diversos concursos com el Primer Premi en els XVI Premis 

d’Interpretació Musical de Girona (2017), la Menció Especial al Premi BBVA de Música 

al Talent Individual (2017), Menció d’Honor el XVIII Concurs Instrumental Sant Anastasi 

(2018) i Semifinalista al 18º Premio de Interpretación para Solistas de Intercentros 

Melómano (2019). 

Pel que fa a la seva trajectòria cambrística ha obtingut el Primer Premi en els XV 

Premis d’Interpretació Musical de Girona (2016) amb el Viersax Quartet (saxo baríton) i 

el Premi d’Honor de Música de Cambra del Conservatori de Terrassa (2017) amb Kabel 

Quartet (saxo alt). 
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Diumenge, 15 de novembre 

Danses del Segre 

19.00 hores 

Paranimf de la Universitat de Cervera 

Plaça de la Universitat 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida - OJC 
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. 
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Currículum OJC: 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida - OJC, promoguda per la 
Fundació Julià Carbonell, va néixer l’any 2002 amb l’impuls de la Diputació de Lleida i la 
Paeria de Lleida com a eina cultural al servei de tot el territori i amb l’objectiu de 
facilitar l’accés a la música simfònica i de cambra a tots els ciutadans sense excepció. 

Així doncs l’Orquestra, sense deixar mai de banda un gran rigor i exigència artística, 
s’ha desplaçat des dels seus inicis de manera habitual per tots els indrets del territori 
amb la finalitat d’acostar la seva programació de concerts a tothom de manera 
continuada. Escoles, hospitals, casals de gent gran i presons, per citar alguns exemples, 
han estat també destinataris de les seves activitats, tot trencant barreres i limitacions 
en el camí de fer de la música un dret accessible a tota la ciutadania. 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida - OJC és l’orquestra titular 
de l’Auditori Enric Granados i del Teatre de la Llotja de Lleida. Així mateix té una 
programació estable a l’Auditori AXA- Illa Diagonal de Barcelona. Avui, gràcies a 
l’esforç de molts, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida és una 
realitat viva i activa que ha assolit èxits notables i sòlids tot fent-se un lloc rellevant 
dins de la vida musical del nostre país. Alfons Reverté Casas n’és el seu director titular i 
artístic. 

Currículum Alfons Reverté 

Nascut a Barcelona, en el si d’una família de músics, es titulà al Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barcelona en les especialitats de Clarinet, Solfeig, Harmonia, 
Composició, Instrumentació i Direcció d’Orquestra. Paral·lelament, cursà estudis de 
Dret a la Universitat de Barcelona i amplià els estudis de Direcció d’Orquestra a 
Anglaterra. 

Com a clarinetista és membre de l´Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya – OBC des de l’any 1986 així com també de diversos grups de cambra. 

Ha dirigit a l’Estat, entre d’altres, l’OBC, l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, 
l’Orquesta Sinfónica de Tenerife, l’Orquesta Sinfónica de La Coruña, l’Orquestra 
Simfònica de les Balears, l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquesta Sinfónica Pablo 
Sarasate de Pamplona, la Banda Municipal de Barcelona. L’any 1999 fou nomenat 
Director Assistent de l’OBC, càrrec que desenvolupà fins a l’any 2002, any en què fou 
nomenat Director Titular i Artístic de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les 
Terres de Lleida – OJC. 
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Fruit d’una primera gira convidat per diverses orquestres argentines i rebuda amb gran 
èxit de crítica, ha estat novament convidat per a dirigir l’Orquestra Simfònica de San 
Juan. També ha dirigit recentment l’Orquestra del Mittelsächsisches Theater de 
Freiberg (Alemanya) així com la Capella Gedanensis de Gdansk (Polònia), l’Orquestra 
Simfònica d’Uppsala (Suècia) i la de la Ràdio de Sòfia (Bulgària). 

Juan Francisco Ruiz 

Percussió 

Comença els estudis de percussió a l’Escola Municipal de Música de Gallur. 

Posteriorment es trasllada a al Conservatori de Saragossa obtenint les màximes 

qualificacions. Va estudiar amb els professors Francisco Badia i Manel Ramada. 

Ha format part de l’Orquestra Simfònica de Galícia al 1996 i ha col·laborat amb 

l’Orquestra de Cadaqués, l’Orquestra Simfònica d’Euskadi, l’Orquestra Simfònica del 

Principat d’Astúries, l’Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, l’Orquestra Simfònica de 

Navarra, l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Orquesta Reino de Aragóni l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. 
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En l’àmbit de la docència ha sigut professor de l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (2004-06), Conservatori de Lleida (2006) i Conservatori Miguel Fleta de 

Monzón (2008-12). 

Ha impartit diversos cursos i masterclass, com al Conservatori d’Errenteria 

(Guipúzcoa), Conservatori de Lleida, Curs per a Joves Músics de la Villa de Magallón 

(Zaragoza). 

Actualment és percussionista de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 

Catalunya (des del 1997), professor de percussió al Conservatori Superior de Música 

del Liceu de Barcelona i de l’EMM de Mollerussa. 

L’any 2017 va composar el Concert for Snare Drum and String Orchestra. És una obra 

encàrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i està 

dedicada a la seva filla Martina. 

És autor també de Fuga a la Giga (J. S. Bach) for Strings and Snare Drum i de l’obra 

Snare Drum solo. 

El Concert for Snare Drum and String Orchestra és un concert atípic on el solista es 

col·loca entre el mig i fons de l’orquestra per qüestions d’equilibri de volum i de 

conjunció orquestral. El compositor el defineix com a la primera obra amb forma de 

concert per a tambor i orquestra. Mostra un resum general tècnic i musical de les 

possibilitats de l’instrument. 

En el primer moviment utilitza rudiments (exercicis tècnics de combinacions de mans 

utilitzats històricament en marxes). És una marxa binària que es trenca amb una altra 

marxa lenta ternària (marxa d’execució). 

En el segon moviment Lento és efectista i evoca passatges orquestrals fonamentals en 

la història del tambor (Scherezade, Bolero, simf. 5 Nielsen,…). Aquí podem escoltar els 

diferents timbres sonors que l’instrument solista ens ofereix. 

En el tercer moviment Allegro, el tambor fa la funció de cajón flamenc en compàs 7/8, 

amb cadenzai amb un frenètic Presto com a coda final. 
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Rafael Moreno Castro 

Mollerussenc adoptiu per decisió pròpia i per matrimoni. Mestre i Llicenciat en 

Geografia i Història ha exercit la docència durant 40 anys, la meitat a l’Institut Terres 

de Ponent de Mollerussa. 

Músic amateur per vocació, es va iniciar en la música i el cant  ens els anys infantils al 

Seminari Diocesà de Solsona on rebé classes de solfeig i piano. Posteriorment 

aprofundí en el coneixement teòric de l’harmonia i el contrapunt de la mà dels 

professors Juan Luis Milán  i Agustí Bruach a l’Escola Municipal de Música de 

Mollerussa. 

Ha format part d’agrupacions musicals amateurs com Palau Street Band i Piccola Band, 

on ha aportat els seus  arranjaments  de música diversa,  adaptats a tals formacions. 

Forma part del Cor Stabat Mater de Mollerussa, el qual ha interpretat obres seves com 

el Salm nº 4 per a cor mixt o, recentment,  la Missa de Rèquiem per a cor i orquestra 

amb la formació LleidArt Ensemble. 

Darrerament l’orquestra Ars Mèdica del col·legi de metges de Barcelona, dirigida per 

Alfons Reverté, n’ha interpretat   “Tres danses de Bielsa” i “Se canto”,  obres de caire 

popular. 
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Divendres, 20 de novembre 

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

21.00 hores 

Paranimf de la Universitat de Cervera 

Plaça de la Universitat 

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. 
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BREU HISTÒRIA CORAL GINESTA 

Fundada  l’any 1977 com a cor de veus blanques, actualment és un Coral de veus 

mixtes formada per  una cinquantena de cantaires. 

El primer director fou Narcís Saladrigues, però ben aviat n’assumiria la direcció 

Christian Terribas, durant 15 anys. De l’any 1999 al 2001, van compartir tasques de 

direcció Montserrat Roset, Aleix Oliveras, i Xavier Puig el qual, el 2002, assumeix la 

direcció del Cor fins el 2018.  Actualment la Coral està dirigida per Josep Miquel 

Mindan.  

El cor ha treballat amb diversos directors convidats, com Josep Prats, Lluis Vilamajó, 

Xavier Sans, Manel Valdivieso o Jordi Mora. 

De l’ampli repertori del cor, que abasta tots els estils, cal esmentar les interpretacions 

dels Motets de Tenebra de T. L de Victoria, el Glòria de A. Vivaldi, el Lamento d’Arianna 

de C. Monteverdi, la Missa en F de W. A. Mozart, el motet Christe, du Lamm Gottes i 

l’himne Hör mein Bitten de F. Mendelssohn, i l’Stabat Mater Op. 138 de J. G. 

Rheinberger.  Ha treballat en diferents produccions amb l’Orfeó Manresà, la Coral 

Regina de Manlleu, la Coral Canigó de Vic i el Cor de Cambra del Conservatori de 

Girona, interpretant el Requiem de Mozart , la Creació de Haydn i  els Carmina Burana, 

en el Cicle Coral de l’Auditori de Barcelona. Destacar  la participació al Fòrum de les 

Cultures de Barcelona 2004 interpretant El Pessebre de Pau Casals  sota la direcció 

d’Antoni Ros-Marbà. Destacar la interpretació de l’òpera Don Quijote en las bodas de 

Camacho estrenada a la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega i al Festival d’Òpera de 

Butxaca al Teatre Lliure, i els ja tradicionals Concerts sota l’ Autovia de finals de Juny on 

darrerament han interpretat l’Opera Dido i Eneas, el Te Deum i els musicals de 

Guinovart, i Cançons i Danses tradicionals catalanes  juntament  amb l’Esbart de Rubí. 

Josep Miquel Mindán, direcció 

Josep Miquel Mindán Seuba, nascut a Igualada el 28 d’Octubre de 1983, inicià els seus 

estudis musicals a l’Escola de Música d’Igualada a l’edat de cinc anys. Mestre 

especialitzat en educació musical a la UAB. Ha estudiat direcció coral a l’ESMUC i al 

Wien Konservatorium Privatuniversität de Viena finalitzant els seus estudis el maig del 

2012. Ha treballat amb Georg Mark, David Aronson i Guido Mancusi.  Masterclass amb 

Pierre Cao, Jordi Mora, Antoni Ros Marbà, Alexander Joel i Manuel Hernàndez Silva. 
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Ha dirigit, entre d'altres, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orquestra Ciudad de Elche, 

l'Orquestra del Wien Konservatorium Privatuniversität, la Slowakische Philarmonie, 

l’Orquestra de Girona,  l'Orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona, la Camerata 

Eduard Toldrà, l'Orquestra Terrassa 48 i l' OTEM (Orquestra Terres de Marca) amb la 

qual manté una estreta relació professional. En el camp coral ha dirigit el Wiener 

Kammerchor en qualitat d'assistent, el Cor Anton Bruckner de Barcelona, el Cor de 

noies EXAUDIO, Choram Publico de Viena i el Cor Albada .  

En l'actualitat és director musical de la Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia i la 

Simfònica Tekhné, el cor Contrapunto Vocale i la Coral Ginesta de Cervera.  

Marc Castellà, pianista 

Marc Castellà Bové inicia els estudis musicals al Conservatori de Cervera. Segueix la 

seva formació a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on es gradua en 

pedagogia del piano i es titula de màster en estudis avançats en interpretació musical 

en l’especialitat de piano, amb excel·lents qualificacions. 

Les classes del mestre Jordi Camell són la base de la seva formació pianística. També 

rep consells d’Émile Naoumoff, Miquel Farré, Jean François Dichamp, Albert Guinovart, 

Luca Chiantore, Claudio Martínez, Dani Espasa, Boris Berman, Michal Drewnowski, 

Alba Ventura, Arthur Schoonderwoerd, Jordi Vilaprinyó, Josefina Rigolfas, Alan Branch, 

Ramon Enric Pérez i Sònia Chocrón, entre altres. Realitza, també, estudis de piano jazz 

amb Albert Bover i Joan Díaz, i de música de cambra amb Vera Martínez, Abel Tomàs, 

Jonathan Brown i Arnau Tomàs (Quartet Casals) i Kennedy Moretti. 

Ha estat el pianista de l’Orquestra Simfònica de l’Escola Superior de Música de 

Catalunya en diverses ocasions i ha compartit escenari amb l’OBC (Orquestra simfònica 

de Barcelona i Nacional de Catalunya), amb la formació instrumental BCN216 i amb 

l’Orquestra del Curs Internacional de Música de Cervera. Ha actuat sota la direcció de 

Pablo González, Jaime Martín, Josep Pons, Ernest Martinez Izquierdo, Xavier Puig, 

Manel Valdivieso i Guerassim Voronkov, entre altres. Ha estat pianista titular de la 

JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) i actualment forma part del Duo 7+3, 

amb l'arpista Esther Piñol. 
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Ha realitzat concerts en sales tant emblemàtiques com L’Auditori, el Liceu, el Palau de 

la Música, l'Auditori de la Pedrera i l’Ateneu Barcelonès de Barcelona, el Conservatori 

Adolfo Salazar de Madrid, el Conservatori de Monsó (Osca), l'Auditori Enric Granados 

de Lleida, l'Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet, l’Auditori Pau 

Casals de El Vendrell, l’Atlàntida i el Museu de l’art de la pell de Vic, l’Auditori Palau de 

Congressos i l’Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, entre altres. Algunes de les 

seves actuacions han estat enregistrades o emeses en directe per importants mitjans 

de comunicació, com Catalunya Música o TV3. 

Ha participat en nombrosos concursos juvenils, obtenint el primer premi al concurs 

Sant Anastasi de Lleida i al concurs Música Viva de Cervera. També ha estat guardonat 

en els concursos Joves Intèrprets de Vilafranca del Penedès, Premi de música ciutat de 

Manresa, l’Arjau de Barcelona i Concurs de Mollet del Vallès. 

Actualment, combina la seva vessant concertística amb la de professor al Conservatori 

de grau professional de música de Cervera. És pianista de repertori de la Coral Ginesta 

de Cervera i de la Càtedra Cervera Emili Pujol i col·labora habitualment amb el Cor de 

Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida (CCAEG). 
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Dissabte, 21 de novembre 

La Integral de les Sardanes de Pau Casals 

19.00 hores 

Auditori Municipal de Cervera 

C. Major, 59

Cobla de Cambra de Catalunya 
Jesús Ventura, director 

Per primera vegada en audició pública i fruit d’una feina de quasi deu anys, es podran 
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. 
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COBLA DE CAMBRA DE CATALUNYA 

La Cobla està formada per una selecció d’instrumentistes adaptada a l’activitat 
específica en la que intervenen. La cobla es va crear l’any 1995 en el sí de l’entitat 
Amics de Josep Maria Bernat, per a realitzar l’enregistrament de la obra per a dues 
cobles d’aquest compositor “Quatre moviments en forma de simfonia”. Més tard, ja 
sota l’empara de l’Associació Músics per la Cobla, la Cobla ha continuat la tasca 
d’enregistrar amb una col·lecció de produccions monogràfiques de sardanes i música 
per a cobla que sobrepassen la vintena de treballs i que han estat dedicats a 
compositors com Manuel Oltra, Agustí Borgunyó, Josep Maria Vilà i Gandol, Antoni 
Català, Enric Casals, Josep Maria Ruera, Honorat Vilamanyà, Francesc Basil, Eduard 
Martí i Teixidor, Joan Manén, Francesc Pujol, Antoni Juncà, destacant dues importants 
integrals; la de les sardanes i l’obra simfònica de Joaquim Serra (6CD) i la de les 
sardanes de Juli Garreta (5CD). 

La Cobla de Cambra de Catalunya realitza poques actuacions en públic; ho fa en 
ocasions escollides com han estat les Maratons de TV3 dels anys 1997 i 1998, la Gala 
dels Premis Nacionals de Cultura de l’any 2001, el Concert Memorial Joaquim Serra de 
l’any 2007, dues actuacions a l’estranger, una a Beijing (Xina) el 2008, en ocasió dels 
Jocs Olímpics i l’altra a Vancouver (EUA) l’any 2009. En aquests darrers anys ha actuat 
a l’Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, l’any 2017, amb un programa Pau 
Casals, el 2018 a Figueres, a la Cloenda del Bicentenari Pep Ventura i l’any passat 2019 
al Petit Palau de Barcelona en la presentació de l’enregistrament de les sardanes de 
Juli Garreta. 

Quasi un centenar d’instrumentistes són els que han format i formen part de l’elenc de 

la Cobla. La direcció de les diverses activitats ha estat confiada a importants batutes 

com les dels mestres Antoni Ros Marbà, Salvador Brotons, Jesús Ventura, Jordi Molina, 

Bernat Castillejo, Marcel Sabaté, Concepció Ramió, Jordi León, Gerard Pastor i 

recentment Alfons Reverté. 

Jesús Ventura i Barnet, director 

Nascut a Barcelona, és Llicenciat en Música Tradicional per l’ESMUC i realitza estudis al 
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Instrumentista de tible i 
flabiol. Cofundador de la cobla Mediterrània. Ha estat director musical de diverses 
cobles entre les que destaca la mateixa Mediterrània, la Bellpuig Cobla i la Mil.lenària, 
a la Catalunya Nord. Actualment és director de la cobla Ciutat de Girona. Ha dirigit 
també molts enregistraments de la Cobla de Cambra de Catalunya i treballa 
habitualment com a productor artístic i director convidat de diferents formacions. 
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Com a compositor compta amb una cinquantena d’obres per a cobla entre sardanes, 
danses i obres simfòniques, algunes d’elles premiades. 

És també director de l’Associació Cultural Músics per la Cobla, entitat dedicada a la 
preservació del patrimoni musical coblístic i posseïdora d’un extensíssim arxiu de 
partitures i de la que depèn la Cobla de Cambra de Catalunya. 
Ja des dels seus inicis professionals ha tingut activitat en el periodisme en seccions de 
diferents diaris dedicades a la sardana i a la cultura popular. Ha fet també 
col·laboracions puntuals en revistes especialitzades com “Revista Musical Catalana”. 
L’any 1986 ingressa a RNE-Ràdio 4 on desenvolupa tasques de guionista, presentador i 
director dels programes “La Veu de la Sardana” (fins el 1989) i “Fes ta festa”, programa 
de cultura popular i tradicional que es mantingué en graella durant vint anys.  

Actualment es continua emetent per Internet (www.festafesta.net) i en diverses 
emissores municipals.  

Ha estat assessor musical dels programes “Sardana”, "Nydia" i “La sonora” del Canal 33 
de Televisió de Catalunya.  
És president de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. 
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Dissabte, 21 de novembre 

Maridatge de vins amb la música de Toldrà i poemes de Carner 

22.00 hores 

Paranimf de la Universitat de Cervera 

Plaça de la Universitat 

Mireia Pintó, mezzosoprano 

Vladislav Bronevetzky, piano 

Anna Casabona, sommelier 

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.  La professora de sommeliers i segona classificada com a 

millor sommelier catalana de 2019, maridarà diversos vins a través de la música de 

Toldrà amb textos de Carner i altres poetes, i també poemes d’aquest, musicats per 

diversos compositors catalans com Joaquim Serra, Joaquim Homs i Miquel Ortega.  
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Mireia Pintó, mezzosoprano 

Mezzosoprano catalana, guardonada amb els més importants premis en diversos 
concursos a Espanya i a Itàlia.  

El seu extens repertori va del barroc a la música contemporània i inclou els gèneres: 
Òpera, Oratori i Lied. Participa en els més importants cicles de concerts, festivals i 
produccions operístiques a Itàlia, Rússia, Holanda, Alemanya, França, Grècia, Mònaco, 
República Txeca, Japó, Colòmbia, Andorra i Espanya, incloent destacades actuacions en 
els principals festivals, auditoris i teatres d’òpera.  

Ha actuat sota la direcció de reconeguts mestres com L.Maazel, P.Maag, R.Bonynge, 
H.Rilling, E.Ericson, A.Zedda, J.-C.Malgoire, P.Goodwin, M.Armiliato, O.Dantone,
J.López Cobos, Y.Abel, M.Benini, F.Haider, F.P.Decker, B.de Billy, A.Ros-Marbà, R.Frizza,
J.-J.Kantorow, C.Halffter, J.Pons, V. Pablo Pérez, G.Noseda, entre molts altres.

En el que refereix la interpretació del Lied, des del 1992 forma un duo estable amb el 

pianista Vladislav Bronevetzky, portant a terme, des de llavors, una substancial 

activitat concertística que els ha portat a oferir recitals a diversos països (incloent 

importants sales de concert, com ara el Gran Teatre del Liceu, Sala Rachmaninoff-

Moscou, Hamarikyu Asahi Hall-Tòquio, entre moltes altres), ja sigui en diversos 

festivals com en cicles de concerts. Ha enregistrat diverses òperes i recitals en CD i 

DVD, així com per diverses ràdios i TV de tot el món.  

És també professora de Cant i Lied a l´Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) 
i en diverses master-class per tot el món. Premi Bages de Cultura 2011 atorgat per 
l´Òmnium Cultural i Premi Regió 7 Cultura 2017.

Vladislav Bronevetzky, piano 

Nascut a Vladivostok (Rússia), inicia els estudis musicals a l´Escola Especial Central de 

Moscou. Durant els anys d'estudi comença la seva carrera concertística, actuant en 

recitals i en concerts acompanyat per importants orquestres. Segueix la seva formació 

en el Conservatori Txaikovski de Moscou, amb la famosa pianista Elisso Wirsaladze. 

Durant aquest període actua també en diverses gires per Alemanya (Schauspielhaus-

Berlín, Leipzig, Dresden, Zwickau...). Rep la Beca Especial Txaikovski al millor estudiant, 

atorgada pel Conservatori, entre altres guardons (Concurs Internacional Robert 

Schumann de Zwickau-Alemanya). 
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V. Bronevetzky porta a terme una substancial activitat concertística, reconeguda per la

seva subtilesa interpretativa i la seva perfeccionada tècnica. Ha realitzat diverses gires

de concerts i ha participat en nombrosos festivals internacionals i cicles de concerts,

actuant com a solista amb orquestra, recitals i com a pianista de cambra (acompanyant

a reconeguts intèrprets, com la violoncel·lista Natàlia Gutman, les sopranos Annick

Massis, Núria Rial,  Quartet de l´Orquestra Filharmònica de Berlín, els tenors Josep

Bros, Juan Diego Flórez, la violinista Maria Solozobova, el ballarí Angel Corella, entre

altres) a Rússia, Alemanya, Holanda, Finlàndia, Geòrgia, Bielorrússia, Àustria, Suïssa,

Itàlia, Japó, U.S.A., Macedònia, Malta, França, Andorra i Espanya (Auditorio Nacional-

Madrid, Palau de la Música Catalana, Gran Teatre del Liceu, Palacio de Festivales-

Santander…) El seu repertori és molt variat i extens, incloent obres de diferents estils i

èpoques. Recentment ha interpretat el “Triple concert” de Beethoven a la prestigiosa

Tonhalle de Zürich-Suissa.

Paral·lelament a la seva activitat com a intèrpret, ha format part en diverses ocasions 

de jurat de concursos internacionals. Del 1991 al 1996 desenvolupà la seva tasca 

pedagògica com a professor de piano al Conservatori Txaikovski de Moscou i en 

diverses master-class a l'estranger, les quals porta encara a terme regularment. 

Diversos alumnes seus han estat premiats en els concursos internacionals de piano 

més reconeguts. Actualment és Professor de Piano de l’Escola Superior de Música de 

Catalunya-ESMUC. 

Anna Casabona, sommelier 

Anna Casabona París és enòloga i sommelier 
vallenca amb una dilatada experiència i 
guardonada en diferents certàmens com la segona 
posició en el “Concurs Millor Sommelier de 
Catalunya 2019” o  “Tastadora destacada dels 
premis Vinari dels vins Catalans”. Actualment 
treballa com a sommelier del Celler de Capçanes i 
com a professora del curs de sommeliers de la 
Universitat Rovira Virgili. 
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Diumenge, 22 de novembre 

Recital d’Alba Ventura 
Els Quaderns de la Suite Ibèria d’Albeniz, obra mestra del repertori pianístic universal 

12.00 hores 

Auditori Municipal 

C. Major, 59

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. 
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Alba Ventura 

Nascuda a Barcelona, l’Alba va realitzar el seu debut com a solista a l'edat de 13 anys 

amb l’Orquestra de Cadaqués i Sir Neville Marriner a Sant Sebastià i a l’Auditorio 

Nacional de Música de Madrid. Des d’aleshores la seva carrera com a solista 

internacional no ha parat de crèixer amb invitacions d’auditoris com el Wigmore Hall, el 

Barbican i l’Església de St. Martin in the Fields, Concertgebouw, Musikverein, Cité de la 

Musique i la Sala Svetlanovsky de Moscú entre d’altres, a més de a les principals sales 

espanyoles, i a Bogotà i Nova Zelanda. Ha estat dirigida per personalitats com Antonini, 

Harth-Bedoya, Hogwood, Mas, Pons, Ros Marbà i Vasary, i ha col·laborat amb 

importants conjunts, com les orquestres Philarmonia i Hallé Orchestra, London Mozart 

Players, Filarmònica Nacional d’Hongria, Simfònica Nacional Txeca, les principals 

orquestres espanyoles i els quartets Brodsky, Takacs i Casals.  

El 2014 es va presentar amb gran èxit a la Xina i als Estats Units, convidada per la 

Societat Chopin de Connecticut per una gira de recitals i per a fer una Master Class a la 

Hartt School. Entre les distincions rebudes cal destacar que va guanyar les audicions 

internacionals del Young Concert Artist Trust (YCAT), la concessió del Queen Elisabeth 

Rosebowl per part del Príncep de Gal·les, la distinció com a Junior Fellow del Royal 

College of Music durant dos anys, la selecció pel programa Rising Stars que promou 

ECHO (European Concert Hall Organisation) i el Premi IMPULSA de la Fundació Príncep 

de Girona.  

El darrer projecte discogràfic d'Alba Ventura consisteix en l'enregistrament de la 

integral de les Sonates per a piano de Mozart, del qual els dos primers volums van 

veure la llum el passat mes de març amb gran acollida per públic i crítica. Treballs 

anteriors estan dedicats a Rachmaninov i als Études (des de Czerny a Rautavaara). 

Alba Ventura és professora titular al Conservatori Superior de Música del Liceu. 
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