
L’ESPILL ENCANTAT
Diumenge, 24 de maig de 2020 | 19 h

Gran Teatre de la Passió de Cervera

FITXA ARTÍSTICA: Montse Pont, traducció i guió; Xavier Hidalgo, direcció escènica; Marc Castellà 
i Xavier Hidalgo, direcció artística; Jordi Castellà, composició i direcció musical.

REPARTIMENT: Anna Encuentra, Anna; Josep Ferrer, Mag lletraferit; Xavier Hidalgo, narrador; 
Laura Cots, soprano; Judit Cases, mezzo soprano; Blanca Julià, contralt.

Organitza: Col·labora:



L’espill encantat, la màgia musical de Cervera

L’espill encantat és un repte genuïnament cerverí fet realitat, una 
cantata de nova creació, estrena i producció pròpia del Festival de 
Pasqua de Cervera per a cor infantil, solistes, narrador i conjunt 
instrumental. A partir de l’encàrrec d’Estefania Balcells, directora 
del Conservatori Professional de Música de Cervera i comissària de 
Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019, neix un producte es-
sencialment local amb el llenguatge musical com a tema universal.

La filòloga Montse Pont s’encarrega de la traducció de Cuaderno 
de música –obra de Jaume Ferran i Camps (1928-2016), poeta i fill 
predilecte de la ciutat– i de l’elaboració del guió de la cantata. A 
partir del text, el compositor Jordi Castellà crea la música, i Xavier 
Hidalgo s’encarrega de la direcció escènica i també la direcció ar-
tística, que comparteix amb Marc Castellà.

[Jordi Prat]



L’espill encantat és el resultat del compromís d’alumnes i profes-
sors del Conservatori de Cervera, una obra amb personalitat cer-
verina que convida l’espectador a descobrir l’essència dels racons 
de la capital de la Segarra.

L’obra està enregistrada amb vídeo i es pot visualitzar a través de 
Youtube (www.youtube.com/conservatoricervera), o escanejant 
aquest codi QR:

[Marc Celeiro]

[Marc Celeiro]

[Ona Riu]

[Aida Escudé]



Preus i descomptes
Entrada general: 15 €*

Entrada anticipada: 12 €**

Entrada reduïda: 10 €***

Entrada per a menors de 18 anys: 7,50 €

* L’entrada general es pot recollir a la taquilla del Gran Teatre de la Passió de Cervera a partir del dissabte, 

16 de maig de 2020.

** L’entrada anticipada es pot comprar fins el divendres, 22 de maig de 2020.

*** Socis del Patronat de la Passió de Cervera, persones en situació d’atur, Aula Municipal de Teatre La 

Caserna, Carnet Jove, Conservatori Professional de Música de Cervera, família nombrosa i/o monoparental, 

TresC, persones discapacitades i majors de 65 anys.

Venda d’entrades on-line

Més informació
Di

ss
en

y:
 w

w
w

.m
cb

.c
at

[Roger Vilaseca]

Paeria de Cervera - Regidoria de Cultura: 973533503, de 10 h a 14 h. | cultura@cerverapaeria.cat

Gran Teatre de Cervera: 608781012, de 17 h a 21 h.


