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1. UN FESTIVAL 
 AL SERVEI D’UN 
 PATRIMONI 

L’Associació Amics de Cervià Antic i Ibercamera presenten la 
8a edició del Festival de Cervià, que té com a objectiu dotar 
d’activitat cultural el conjunt romànic del monestir i l’Església 
de Santa Maria de Cervià de Ter. Aquest festival representa  
l’esdeveniment que dóna major projecció i visibilitat al conjunt 
monàstic i a la seva tasca de recuperació i preservació del 
patrimoni.
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2. LA PROGRAMACIÓ 
 DEL FESTIVAL  
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El festival consolida el format de quatre concerts, seguint l’ampliació 
de l’oferta que ja es va fer durant el 2017. La seva programació es 
caracteritza per la presència de músics consagrats i emergents, 
tant del país com internacionals, i per un repertori eclèctic que  
va des de Bach fins a Homs. El Festival representa un any més una 
finestra de promoció per a joves talents.

El Festival s’inaugurarà amb un recital d’una de 
les pianistes de referència en la interpretació 
de Mompou; Maria Canyigueral. El segon 
concert serà protagonitzat pel Cor Madrigal 
de Mireia Barrera, una de les directores de cor 
més destacades del món. Per finalitzar, el tercer 
i quart concert comptaran amb la gran pianista 
Varvara, qui aquest any acaba la seva residència al 
Festival de Cervià i que presentarà el seu nou trio, 
format juntament amb dos solistes excepcionals, 
el violinista Fumiaki Miura i el violoncel·lista 
Jonathan Roozeman, en el que serà el seu debut a 
Catalunya i a Espanya.

La programació de la present edició representa 
un recorregut pels diferents moviments estètics 
de la història de la música. El Festival s’inaugurarà 
amb un recital per a piano amb obres de grans 
compositors catalans: Blancafort, Mompou i 
Granados i amb les 6 Bagatel·les de Beethoven. El 
segon concert constarà de dues parts: una primera 
dedicada a la música vocal religiosa de totes les 
èpoques i una segona amb cançons populars i 
peces de compositors catalans. Els dos últims 
concerts comptaran amb un programa variat i 
apassionat en el que destacaran els Trios núm. 
1 i núm. 2 de Schubert, a més de grans noms de 
la història de la música que seran interpretats en 
solitari, com Bach, Cassadó, Ravel, Ysaÿe i Franck.

2.1 INTÈRPRETS: 
 CONSAGRATS 
 I EMERGENTS

2.2 REPERTORI ECLÈCTIC:   
 DE BACH A HOMS



3. UN PATRIMONI      
 CULTURAL EN       
 CONTINUA 
 RESTAURACIÓ

4. VENDA D’ENTRADES 
 I ABONAMENTS
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L’església del monestir de Santa Maria de Cervià, 
fundada l’any 1053, va ser restaurada l’any 1999 
per la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Cervià de Ter. Fou en aquell moment quan es 
van localitzar i restaurar les pintures murals del 
transsepte, datades de mitjans del segle XII, i que 
constitueixen un dels millors exemples de pintura 
peitavina a Catalunya.

Avui 8 de juny s’obre la venda d’abonaments i a 
partir de divendres 15 de juny, es podran comprar 
les entrades a través de l’Associació Amics de 
Cervià Antic i del web www.ibercameragirona.cat.  
Com a novetat d’aquesta edició, els espectadors 
també podran comprar els Packs de Cap de 
Setmana. El primer Pack, dels dies 3 i 4 d’agost, 
es podrà obtenir per 36 € i el segon, del dies 10 i 11 
d’agost, per 50’40 €.  
El preu de les entrades és de 18 €, 22 € i 28 €, en 
funció del concert; els abonaments tenen un preu 
de 67’50 €. Els joves menors de 26 anys podran 
gaudir d’un 50% de descompte tant en l’entrada 
solta com en l’abonament.
Els concerts tindran lloc a l’església romànica, 

Durant aquest darrer any s’han organitzat diferents 
activitats per donar a conèixer la història i el 
patrimoni arquitectònic del monestir, i en general, 
del centre històric de Cervià de Ter, que està a 
punt de ser declarat Conjunt Històric d’Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya. Un dels 
moments més interessants es produeix cada any 
durant les Jornades Europees del Patrimoni en les 
que hi ha portes obertes  i s’efectuen nombroses 
visites guiades per grups d’arreu del territori.

que compta amb una capacitat de 200 persones 
i  una acústica excepcional, esdevenint un marc 
incomparable per gaudir de la música i el patrimoni. 

Més informació a:
Associació Amics de Cervià Antic
www.cerviaantic.org | 653 040 803
cerviaantic@cerviaantic.cat

Ibercamera Girona
www.ibercameragirona.cat | 93 317 90 50
premsa@ibercamera.com

Festival de Cervià 2018
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Divendres 3 d’agost de 2018, 22 h

Maria Canyigueral, piano

Blancafort, Nocturn 2 i Nocturn 4
Mompou, Cançons i danses (selecció)
Beethoven, 6 Bagatel·les, op. 126
Granados, Allegro de concert, op. 46

Dissabte 4 d’agost de 2018, 22 h

Mireia Barrera, directora

Pitoni, Cantate Domino
Kodály, Stabat Mater 
Mozart, Ave Verum Corpus
Bruckner, Locus iste 
Busto, Ave Maria
Britten, A Hymn to the Virgin
Vila i Casañas, Sanctus – Benedictus 
Homs, Agnus Dei (de la Missa a Capella)
Serra, Capvespre
Cançons populars catalanes
Morera, Les neus que es fonen

COR MADRIGALMARIA 
CANYIGUERAL
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5. PROGRAMACIÓ 2018: 
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* Debut del Trio Miura, Roozeman i Varvara a Catalunya i Espanya.

5. PROGRAMACIÓ 2018: 

Divendres 10 d’agost de 2018, 22 h

Fumiaki Miura, violí 
Jonathan Roozeman, violoncel 
Varvara, piano

Bach, Partita núm. 3, en mi major, BWV 1006
Cassadó, Suite per a violoncel
Ravel, Valses nobles et sentimentales
Schubert, Trio núm. 1 en si bemoll major, op. 99, 
D. 898 per a piano, violí i violoncel

Dissabte 11 d’agost de 2018, 22 h

Fumiaki Miura, violí 
Jonathan Roozeman, violoncel 
Varvara, piano

Bach, Suite núm. 2 en re menor per a violoncel
Ysaÿe, Sonata núm. 4 en mi major,  
op. 27 per a violí
Franck, Preludi, coral i fuga
Schubert, Trio núm. 2, en mi bemoll major, op. 
100, D. 929, per a piano, violí i violoncel

TRIO MIURA 
ROOZEMAN 
VARVARA *

TRIO MIURA 
ROOZEMAN 

VARVARA
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SOLISTES:
Luis Grané, piano
Ignasi Cambra, piano
Marc Heredia, piano
Elena Copons, soprano
Maria Canyigueral, piano
Arnau Tomàs, violoncel
Varvara, piano
Pau Codina, violoncel
Eric Silberger, violí
Fumiaki Miura, violí
Jonathan Roozeman, violoncel

CAMBRA:
Trio Ludwig
Quartet Gerhard
Ignasi Cambra Quartet
Trio Kandinsky
Trio Fortuny
Trio Miura, Roozeman i Varvara

FORMACIONS CORALS
Cor Madrigal

NÚMERO TOTAL DE CONCERTS: 27

HISTÒRIC D’ARTISTES I FORMACIONS 
PRESENTATS AL FESTIVAL:

88

6. RESUM DE L’ACTIVITAT 
 DEL FESTIVAL (2011 - 2018)
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Monestir de Santa Maria de Cervià de Ter

Interior de l’església romànica

Imatges del concert del Trio Ludwig (6è Festival de Cervià)

Claustre del Monestir

Pintures romàniques de Santa Maria de Cervià de Ter

Imatges del concert d’Eric Silberger i Marc Heredia (7è 
Festival de Cervià)
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7. RECULL FOTOGRÀFIC
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Associació Amics de Cervià Antic
www.cerviaantic.org | 653 040 803 | cerviaantic@cerviaantic.cat

Ibercamera Girona
www.ibercameragirona.cat/ca/festival-de-cervia

93 317 90 50 | premsa@ibercamera.com |  sss


