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MEM

Espectacle inaugural
Dissabte 19 de gener
19 h
Gran Teatre de la Passió
Mirada contemporània

És cert que no tinc diners i és patent que la majoria de monedes són de xocolata;
però si agafeu aquest full, el doblegueu pel llarg en dos rectangles, després en
quatre, feu llavors un plec oblic amb els quatre papers i el separeu en dos gruixos,
obtindreu un ocell que mourà les ales.
Joan Brossa
Espectacle multidisciplinari (dansa, música, arts visuals…) que defineix el concepte
de cultura en general i la cultura idiosincràtica dels cerverins en particular. Hi participen 50 persones, en la seva majoria de la Segarra.
L’espectacle parteix d’un MEM, ‘unitat mínima de transmissió de l’herència cultural’, citant Brossa, atès que aquest 2019 és l’any Brossa però també inclou jazz,
trap, flamenc, música conceptual, òpera xinesa, entre altres gèneres.
MEM és un espectacle reivindicatiu i crític. Parteix del franquisme més fosc i acaba
amb una mirada als nostres dies, amb les càrregues contra la població civil de
l’1-O. És una proposta reivindicativa des de l’apreciació, la gestió i l’actitud davant
de la cultura; i crítica perquè presenta la cultura com a inherent a l’espècie humana
que, tot i ser una forma d’expressió central, està pervertida i maltractada.
Un MEM és la unitat mínima de transmissió de l’herència cultural (fer un ocell de
paper és un MEM), i és també el nom d’aquest espectacle perquè en ell es proposa
que en cada activitat cultural cal conèixer els mems que la fan possible.

Cervera, Capital de la Cultura Catalana

_02

La temàtica, però, és la cultura, en sentit ampli i transversal, entesa com aquell
conjunt d’habilitats que ens permeten adaptar-nos al medi natural i que poden ser
adquirides per tots els membres de l’espècie. La trama central s’acosta de manera
crítica a una equació de consens que defineix la cultura com l’establiment d’uns
valors morals, unes normes que defineixen pautes de comportament així com
institucions on es transmeten aquestes normes i valors, i els artefactes materials
que resulten necessaris.
La tipologia d’aquests elements parla de la concepció del grup social que els crea
i de les seves relacions internes i externes. Aquests elements, quan es relacionen
amb la tecnologia, el poder, el misticisme o la supervivència, ens ofereixen imatges
força curioses, que suggereixen la comèdia, el drama o la tragèdia, i que l’espectacle servirà sense cap pretensió intel·lectual, sinó més aviat reflexiva i des del
divertiment.
I també que des de la universalitat del tema ens acabarem centrant en nosaltres
mateixos, en els cerverins, que també ens hem adaptat al nostre medi i per això
tenim una idiosincràsia pròpia, tot i que no som essencialment diferents a la resta
de la humanitat, sigui del color que sigui.

FITXA ARTÍSTICA I TÈCNICA
Amb: Josep Ferrer, Albert Parra i Berni Manzambi
Ballarins: Raffaella Crapio, Sara Matías, Ferran Orobitg, Núria Pulido,
Georgina Puig, Heika Villar, Vicente Manzambi i Anna López
Cantants: Josep Ferrer, Berni Manzambi i Arantxa Broto
Músics: Amadeu Pipó, Dario Díaz, Manel Pedrós, Ignasi Camps, Èric Grau,
Xesco Grau i Banda del Conservatori de Cervera
Artistes Bojimers: Agnès Pla, Xavier Badia, Alba Cuñé i Enric Porta
Portadors MEM: David Mora, Miquel Pol i Pau Solé
Presentador: Jaume Carbonell
Producció executiva: Ass. Cultural La Famíglia
Dissenyador de llums: Xavier Valls
Sonorització: David Casamitjana
Ajudantia tècnica: Xavier Hidalgo
Regidoria musical: Pau Carbonell
Regidoria d’escena: Anna Llort i Enric Porta
Tractament de les imatges: Alba Cuñé i Pep Oriol
Realització de vídeo: Òscar Manyoses, Marc Miranda i Alex Viñals
Disseny vestuari i confecció: Gemma Oriol
Construcció escenografia: Agnès Pla i Enric Porta
Direcció de producció: Anna Llort
Ajudant producció i direcció: Gemma Oriol
Ajudant coreògrafa: Georgina Puig
Coreògrafa: Raffaella Crapio
Composició TRAP i BSO: Xesco Grau
Lletra TRAP: Sílvia Pons
Arranjaments i direcció musical: Xesco Grau
Escenografia i direcció artística: Alba Cuñé
Guió, dramatúrgia i direcció escènica: Pep Oriol
Empreses col·laboradores:
DAS, Dance Arts Studio
Soprema Group
Aluminis Sergi
NouTres Produccions SL
Agraïments:
Brigada Municipal
Gran Teatre de la Passió
Casal de Cervera
Nova Gestió
Conservatori professional i escola de música de Cervera
La Caserna, escola de teatre
Ball d’espases de Cervera
Entitats culturals que han prestat les seves fotografies
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La Terrasseta
de Preixens

La música de la capitalitat
Nous públics

El grup lleidatà La Terrasseta de Preixens posarà música a la capitalitat cultural de
Cervera. La comissió organitzadora d’aquesta commemoració entén l’art i la cultura
com una eina de transformació, d’enriquiment i de cohesió en l’àmbit individual i
col·lectiu. És en aquesta línia que La Terrasseta de Preixens ha compost una cançó
alegre, positiva i ballable que es presentarà oficialment a finals de gener però que
s’avançarà en exclusiva en el marc de la roda de premsa de presentació del
programa de la capitalitat, el proper dijous 10 de gener de 2019.
D’aquesta manera, el grup La Terrasseta de Preixens serà el company de viatge
sonor d’una programació artística que vol donar visibilitat als nostres creadors, a la
nostra cultura i als seus valors i explicar-los a la resta del món a través de llenguatges tan universals com és en aquest cas, la música.
Després de quatre discos i centenars de concerts, La Terrasseta de Preixens es
troba actualment en procés de gravació de noves cançons que veuran la llum
precisament a principis del 2019.

Sobre el grup
Qui som? De la mateixa manera que els restaurants xinesos converteixen la primavera en rotllets, La Terrasseta de Preixens s’encarrega de convertir una festa en
Festa Major.
Som nascuts sense cesària. Fills de l’antiga N-II. Naturals com la tonyina de llauna.
No hem arribat a l’anomenada ‘edat del pavo’. Podríem ser cheerleaders, o una
agrupació excursionista, però ens agrada més ser els Andy Warhols de les berbenes. Som la hòstia en patinet.
Ens agrada la música i ens agrada passar-ho bé amb tu i sense tu. Som fans de
la Britney Spears. Tenim tres discs rodons i moltes còpies. El primer, dedicat als
desgraciats que no fan gràcia explicant acudits. El segon, dedicat al rapinyaire que
t’ho demana tot. I el tercer i últim fins al moment, dedicat als candidats, als que
van d’herois, als superadors d’anècdotes, en fi, persones a qui votaries a favor o
en contra si poguessis. Tenim vídeos low cost i vídeos de Hollywood per la gran
pantalla. Tenim ganes de veure com la gent balla. T’esperem als concerts i a la teva
a festa aixecant la cresta.
T’esperem amb els braços tan oberts que se’ns disloquen les espatlles.
Font: http://www.laterrassetadepreixens.cat
Cervera, Capital de la Cultura Catalana
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Jordi Savall:
El temps retrobat
Conferència i concert

3 de febrer – 17.45 hores i 19.00 hores
Paranimf de la Universitat de Cervera
Transmissió

Conferència
17.45 hores
El temps retrobat: diàlegs musicals entre Orient i Occident,
i entre l’Antic i el Nou Món
Concert
19.00 hores
Jordi Savall, Ferran Savall i David Mayoral
El temps retrobat presenta una elecció molt personal de músiques que ens captiven
per la seva tendresa i la seva bellesa, i també per la seva capacitat de diàleg i
d’harmonia.
La música és l’art de la memòria per excel·lència, atès que només existeix en
l’instant on és concretada per les ones sonores produïdes per la veu humana o els
instruments, i és aquesta mateixa limitació que la fa alhora la més humana i la més
espiritual de les arts.
Aquests diferents Romanços i cançons, peces de música i ostinatos representen
un diàleg real entre l’Antiga Europa i el Nou Món, i entre Orient i Occident. Són la
memòria viva d’un passat, a vegades molt llunyà i alhora molt proper, ja que forma
part d’ara en endavant del nostre imaginari històric i personal. Les músiques ‘de
l’instant’ inclouen totes aquestes músiques úniques, fugaces, que brollen en el moment on el discurs musical pot obrir-se en llibertat i harmonia, sempre a la recerca
d’una expressió renovada.
El programa Diàlegs & Improvisacions és concebut com a diàleg intercultural que
intenta mostrar o establir ponts vertaders entre les músiques d’Orient i d’Occident,
entre l’Antic i el Nou Món, entre les obres cultes i les obres populars (anònimes),
sortides de les tradicions orals, entre les músiques antigues i actuals, entre les
diferents generacions dels propis intèrprets, entre els intèrprets i el públic
Jordi Savall posa de manifest una herència cultural comuna infinitament diversa.
És un home pel nostre temps.
The Guardian, 2011
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Jordi Savall és una de les personalitats musicals més polivalents de la seva generació. Fa més de cinquanta anys que dona a conèixer al món meravelles musicals abandonades en la foscor de la indiferència i de l’oblit. Dedicat a la recerca
d’aquestes músiques antigues, les llegeix i les interpreta amb la seva viola de
gamba, o com a director.
Les seves activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous
projectes, tant musicals com culturals, el situen entre els principals artífexs del
fenomen de revalorització de la música històrica. És fundador, juntament amb
Montserrat Figueras, dels grups musicals Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial
de Catalunya (1987) i Le Concert des Nations (1989) amb els quals explora i crea
un univers d’emocions i de bellesa, i les projecta al món i a milions d’amants de la
música.
Al llarg de la seva carrera ha enregistrat i editat més de 230 discos de repertoris de
música medieval, renaixentista, barroca i del classicisme, amb una especial atenció
al patrimoni musical hispànic i mediterrani, que han estat mereixedors de moltes
distincions com Midem Awards, International Classical Music Awards i un Grammy
Award. Els seus programes de concert han convertit la música en un instrument
de mediació per a l’entesa i la pau entre pobles i cultures diferents i de vegades
enfrontades. No debades l’any 2008 Jordi Savall fou nomenat Ambaixador de la
Unió Europea pel diàleg intercultural i, juntament amb Montserrat Figueras, varen
ser investits Artistes per la Pau dins del programa Ambaixadors de bona voluntat de
la UNESCO.
La seva fecunda carrera musical ha estat mereixedora de les més altes distincions
nacionals i internacionals, d’entre les quals cal destacar, el títol de Doctor Honoris
Causa de les Universitats d’Evora (Portugal), de Barcelona, de Lovaina (Bèlgica), de
Basilea (Suïssa) i d’Utrecht (Països Baixos), la insígnia Chevalier de la Legió d’Honor
de la República francesa, el Premi Internacional de Música per la Pau del Ministeri
de Cultura i Ciència de la Baixa Saxònia, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, el Premi Helena Vaz da Silva i el prestigiós Premi Léonie Sonning, considerat
el Nobel de la música.
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Córrer la veu

Cicle d’activitats a
l’entorn de la lectura
De febrer a novembre
Diferents espais
Territori

Aquest cicle té com a propòsit donar veu als autors: donar veu i fer córrer la
veu. El projecte vol donar veu i valor als escriptors i poetes del territori més proper.
Al mateix temps, vol convocar les principals signatures del panorama català. Diferents espais i formats seran l’escenari per veure i viure la literatura i la poesia.
Un sopar literari, una taula rodona, diverses presentacions, la publicació de nous
títols, un musical, una exposició o un muntatge teatral conformen aquest projecte a
l’entorn de la lectura. Córrer la veu promourà diferents accions que començaran el
mes de febrer i acabaran el mes de novembre vinent.
Les activitats de Córrer la veu són:
1. Sopallibres (sopar literari): 16 de febrer
2. Presentació del llibre Història Mundial de Catalunya: 29 de març
3. Antologia poètica de Jaume Ferran: 4 d’abril
4. Premis literaris: durant el mes d’abril, pendent de confirmar data exacta
5. Llibres a escena: durant el mes de novembre
Sopar literari
16 de febrer
Casal de Cervera
Els llibreters de Cervera, per celebrar la capitalitat de la Cultura Catalana, proposen la celebració d’un SOPAR LITERARI. Es tracta d’un àpat per reconèixer totes
aquelles persones que actualment, en un moment o altre, s’han inspirat i tenen
relació amb el món dels llibres. Escriptors, autodidactes, editors... vinculats al llibre i
a Cervera. Persones que ens fan gaudir amb la paraula escrita, que ens fan somiar i
ens endinsen en mons màgics i fascinants.
Aquest sopar literari està organitzat per la Llibreria Cucafera, la Llibreria Universitat,
el Quiosc Papers i Més i Tastalletres.

Presentació de la Història mundial de Catalunya
A càrrec de Josep Ramoneda, president de Grup62 i Borja de Riquer, director de
l’obra
29 de març
Dirigida per Borja de Riquer, Història mundial de Catalunya ofereix una aproximació
diferent a la història dels catalans basada en una concepció oberta, universal i
polifònica.
Cervera, Capital de la Cultura Catalana
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Una selecció de 124 episodis significatius del passat que posen èmfasi en les connexions i les influències dels catalans amb l’exterior. Una obra plena d’històries ben
diverses que ens parlen dels homes i les dones que han viscut a Catalunya des de la
prehistòria fins als temps contemporanis i que reflecteixen la seva complexa realitat
social, econòmica, cultural i política. Un llibre que ajuda a entendre moltes coses del
passat, el present i, potser, del seu futur en relació amb el món.
Presentació de l’antologia poètica Jaime Ferran, un caudal de vida y poesia
4 d’abril
Jaume Ferran, cerverí, fill predilecte de Cervera. Persona que va viure per la seva
professió als Estats Units però a qui sempre va acompanyar el record de la seva
ciutat natal, Cervera, el seu paisatge, la seva gent, i va recrear-ho amb el llenguatge
poètic propi, en cada una de les seves obres.
L’antologia poètica Jaime Ferran, un caudal de vida y poesia té com objectiu donar a
conèixer una selecció de l’extensa obra poètica del escriptor, la major part exhaurida. Aquest llibre fa un recorregut per la seva poesia. Consta d’una introducció que
presenta una síntesi biogràfica i una exposició general de la seva trajectòria poètica.
Seguidament, se succeeixen una sèrie de blocs temàtics; cadascun d’ells consta
d’una breu presentació de cada obra que ho compon, seguit d’una selecció dels seus
poemes.
Per a nosaltres és un reconeixement a la seva extensa trajectòria poètica, una part de
la seva amplia producció literària, desitjant que un dia es pugui publicar la seva obra
completa.
Premis literaris
Setmanes prèvies a Sant Jordi (abril 2019)
El propòsit és reunir en un mateix espai i en format de conversa - taula rodona els
principals premis literaris del país (Llull, Pla, Rodoreda, Nadal, 7 lletres).
Llibres a escena
Novembre de 2019 (pendent de concretar)
Llibres a escena és un nou cicle ideat per la Biblioteca Comarcal Josep Finestres
de Cervera que té per objectiu fomentar el gust per la lectura a partir de tres eixos:
literatura, teatre i art.
S’adreça al públic familiar i pretén redimensionar la lectura d’un llibre a partir de
la narració oral, el treball d’il·lustració i finalment, l’adaptació i posada en escena.
El punt de partida sempre és el llibre i l’accent es posa en la selecció acurada de
títols, en ressaltar la qualitat del treball de l’il·lustrador i en descobrir noves propostes
escèniques.
La nena dels pardals de Sarah Pennypacker
Cicle: Llibres a escena
24 de novembre
Gran Teatre de la Passió
El llibre escollit per a Llibres a escena és La nena dels pardals de Sarah Pennypacker,
editat per Joventut. La biblioteca acollirà una exposició de les il·lustracions que Noemí
Villamuza va crear per aquest conte. Després, la companyia Teatre al Detall, amb la
música de la Tresca i la Verdesca, presentarà un espectacle basat en el llibre.
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Les campanes
de Cervera

Cicle de recuperació
d’antics tocs de campana
Transmissió

Les històriques campanes de Cervera i els seus tradicionals tocs, que han mantingut
i preservat l’Associació Cultural Campaners de Cervera, també seran presents en
aquesta programació a través de diverses accions vinculades a la recerca, la recuperació o la publicació d’aquest important patrimoni material i immaterial.
En aquest sentit, les primeres accions que es desenvoluparan són la recuperació
d’antics tocs de campana.
Toc d’entrada de Quaresma
6 de març
10.00 hores
El primer d’aquests és el Toc d’entrada de Quaresma, que es feia a dos quarts de
dotze de la nit del tercer dia de Carnaval, amb 100 batalles de la campana Tibau.
En aquesta ocasió es recuperarà el dia 6 de març, a les deu del matí.
Toc de les tres hores
Dies 8, 15, 22 i 29 de març i 5 i 12 d’abril
15.00 hores
El Toc de les tres hores, anomenat popularment com la Marxa dels arengaders quan
feia el mercat a la plaça Major. Es farà, seguint la documentació conservada, tots els
divendres de Quaresma (8, 15, 22 i 29 de març i 5 i 12 d’abril) a les tres de la tarda.
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MMEU

Accions artístiques íntimes, de petit format i curta durada en espais especials de
Cervera. Espectales de música, teatre, dansa, poesia, art urbà o gastronomia en
espais singulars de la ciutat. L’objectiu de la proposta és redescobrir Cervera des
d’una altra perspectiva. Un viatge a la recerca d’espais únics i moments màgics.

Moments Màgics
Espais Únics

La programació de Cervera, capital de la Cultura Catalana inclou dues edicions de
MMEU, una al mes de març sota teulada, i una segona al juliol, a cel obert.

Març i juliol
Diferents espais
Nous públics

1. Mazoni a Cal Corominas (música): 8 de març
2. Beth Rodergas a Cal Corominas (música): 9 de març
3. Dani Orviz VS Salva Soler al Paranimf de la Universitat (poesia): 8 i 9 de març
4. Carretada de contes al celler del carreró
de les bruixes (teatre familiar): 9 i 10 de març
5. Quartet Teixidor a l’Arxiu (música): 9 i 10 de març
6. Les veus silents de la Passió medieval a la Biblioteca
de la Universitat (música): 9 de març
7. Companyia Sol Picó a la Farinera (dansa): 9 de març

pl. Major

Carreró
de les Bruixes

c. Major

Cal Corominas
Museu de Cervera
av. Duran i Sanpere

lmes

Arxiu Comarcal

pg. J
aum
e Ba

Biblioteca de
la Universitat

Universitat

a

a
luny

at
av. C

Paranimf de la
Universitat

Farinera
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Mazoni
Cicle MMEU
8 de març
20.00 hores, 21.30 hores i 23.00 hores
Cal Corominas
Carn, os i tot inclòs (Bankrobber, 2017) és un viatge cap al cor de les cançons
per mostrar-ne allò que n’és imprescindible: la melodia i la lletra. No obstant les
influències estilístiques són molt variades i van des del pop més melòdic (Part d’un
tot, Sol) fins al rock més contundent (Desig imbècil, Opinió respectable). Pel que fa
a les lletres trobem des de les narracions llargues en forma de conte, filles d’altres
cançons de Mazoni (Finis Terre) fins a lletres que tracten la part emocional (Mal, mel
i mil i una nits) passant per la seva visió de l’escena política (Pedres).
Amb aquesta nova aventura, Mazoni refunda el seu projecte per encarar nous
reptes sense oblidar les cançons que l’han fet conegut com Eufòria, No tinc temps,
La promesa o la recent Ailodiu.

Beth Rodergas
Cicle MMEU
9 de març
21.30 hores i 23.00 hores
Cal Corominas
Beth presentarà amb l’únic acompanyament d’una guitarra els temes del seu darrer
treball Família, recuperarà peces de l’anterior Segueix-me el fil i avançarà cançons
del nou disc que està preparant.
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Segueix-me el fil i Família són els dos discos més personals de la cantant, en català
i amb temes creats per ella mateixa i per altres autors de l’escena pop com Carles
Sanjosé, Marc Ros, Pere Jou, Litus, Valen Nieto i Ismael Inarejos.
Beth Rodergas es dona a conèixer al gran públic l’any 2002 en un programa de
televisió, tot i que ja portava 3 anys dedicant-se a la música professionalment,
col·laborant amb diverses orquestres. El 2003 surt el seu primer treball discogràfic,
en castellà, titulat Otra realidad.
El 2004 Beth fa un doble concert al Palau de la Música Catalana, a partir del qual
s’enregistra un CD i un DVD en directe titulat Beth. Palau de la Música Catalana.
L’any 2006 la cantant publica My own way home, un disc en anglès sota la producció de Suso Saiz. No és fins el 2010 que arriba Segueix-me el fil (Musica Global),
el seu primer disc en català, produït per Ricky Falkner, i el 2013 el segon disc en
català Família (Musica Global).
Cal destacar la versatilitat de la Beth, que ha combinat durant tots aquests anys la
música amb el teatre, sobretot musical.
Sobre l’espai, Cal Corominas
El carrer Major de Cervera conserva la seva fisonomia medieval, de carrer estret
i serpentejant, amb la construcció de les porxades, conegudes amb el nom de
‘voltes’ que avui només ocupen un tram petit del final del carrer. Aquesta estructura
era utilitzada com a protecció de les parades de fira i de mercat. Al segle XVIII la
major part d’aquests porxos van ser enderrocats ja que constituïen un obstacle per
al trànsit i el creixement del carrer. Els baixos de moltes de les cases que es troben
al llarg del recorregut d’aquesta via conserven encara una estructura medieval amb
voltes apuntades i elements propis de l’economia agrària i vitícola de la zona.

Dani Orviz VS Salva Soler
Combat poètic
Cicle MMEU
8 de març
21 hores i 22.30 hores
9 de març
22.30 hores
Paranimf de la Universitat de Cervera
Els poetes Dani Orviz i Salva Soler, dos dels referents a nivell mundial del Poetry
Slam i la poesia escènica (tots dos han estat campions d’Espanya i bronze en la
Copa del Món d’aquesta disciplina artística) presenten un xou interactiu en el qual
recreen un combat de boxa. El públic és qui decideix amb els seus vots després de
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cada round qui és el guanyador i el posseïdor, després de cada funció, del Cinturó
dels versos pesats. Amb una poesia nova, fresca, dinàmica, carregada d’energia,
riure, ritme i emoció, els artistes presenten un xou que viatja de forma frenètica
però emotiva, a través de temàtiques tan diverses com l’amor, l’humor, la crítica
social, l’espiritualitat i tot allò que ens fa humans.

Combat poètic és un xou que pretén fer arribar la poesia (a través de la seva posada
en escena i temàtica) tant a un públic que ja se sent atret per ella com a públics
neòfits i poc interessats per la mateixa, intentant mostrar que pot ser tan divertida
com a emocionant. Pot gelar i fer cremar. Pot fer riure i plorar. I pot representar-se
amb tot el cos i la teatralització, com ho feien els antics joglars en l’origen de tota
literatura oral.
A més, els artistes fusionen altres disciplines com el teatre, la performance (en alguns dels seus textos) i fins el clown (després de cada votació del públic, els poetes
representen el resultat d’aquest round amb una recreació còmica d’una baralla a
càmera lenta). Combat poètic és, doncs, un espectacle sense etiquetes, que fusiona
estils fins a crear un estil únic, diferent a qualsevol altra cosa que hagis pogut veure
fins avui.
Sobre Salva Soler
Salva Soler és un poeta multidisciplinari que fuig de les etiquetes i desborda
emoció, energia i fusió de diversos estils (spoken word, humor, performance, teatre,
poesia contemporània, etc.) i temàtiques. Després de llicenciar-se a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia l’any 2006, es va dedicar al teatre i la TV durant gairebé 10
anys (ha estat dirigit, entre altres, per Pepe Rubianes o Calixte Bieito), fins a entrar
en el circuit de poesia oral l’any 2013.
Ha estat convidat a recitar en festivals i esdeveniments de 12 països diferents
(Estats Units, Canadà, França, Portugal, Mèxic, Regne Unit, Brasil, Itàlia, Holanda,
Bèlgica, Estònia i República Txeca) i ha recorregut tot l’Estat espanyol actuant i
donant tallers de poesia escènica. És, a més, un exponent del Poetry Slam mundial:
Campió d’Espanya 2015 i Medalla de Bronze en la Copa del Món 2016, a França.
Guanyador del Gran Slam Kosmópolis 2015 al CCCB de Barcelona, Bronze en l’II
Riu Poetry Slam Brasil.
Entre els seus recitals, destaquen els del Parlament Europeu (Brussel·les, 2016),
la Universitat Bryn Mawr College de Philadelphia (2017), Casa del Llac a Ciutat de
Mèxic (juny 2017), FLUPP (Riu, Brasil) o Famous Grouse Fest (Lisboa, Portugal).
També ha participat en el Festival Kosmopolis de Barcelona 2015, a les Festes de la
Mercè 2016 (Parc de la Ciutadella) i al Festival Acròbates 2014, entre altres.
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Actualment presenta els seus propis espectacles en diversos formats, d’entre
els quals destaca Directe!. És professor d’interpretació a l’Escola Superior d’Art
Dramàtic Eòlia.
El vídeo del seu poema De cine es va convertir en viral, aconseguint 1.500.000 reproduccions en tres setmanes, el novembre de 2018. A principis de 2017 va editar
el seu primer poemari, Aire de globo, amb el qual s’acosta ja als 1.000 exemplars
venuts, únicament en recitals.
Sobre Dani Orviz
Dani Orviz (Astúries, 1976) és poeta, vídeo-artista, performer, actor i comunicador.
L’any 2012 es va proclamar Campió Europeu de Poetry Slam després de guanyar
el títol de Campió Nacional aquest mateix any. També, l’any 2013, va aconseguir la
medalla de bronze en la Copa del Món de Poetry Slam celebrada a París. Ha viatjat
amb les seves paraules pels festivals més importants del món, com els de Poesia
en veu alta (Mèxic), Voix Vives (França), Festival Internazionale de la poesia de Gènova (Itàlia), Felix Poetry (Bèlgica), Sziget (Hongria), Runo Viikko (Finlàndia), Crazy Tartu
(Estònia) o el Festival de la Paraula de Puerto Rico, entre molts altres.
Compta, a més, amb una àmplia experiència com a formador en els àmbits
escènics i de la comunicació, realitzant tallers, xerrades i classes magistrals per a
entitats nacionals i internacionals tan prestigioses com l’Institut Cervantes, la Casa
del Llac de la Ciutat de Mèxic, la Casa de les Lletres Letterenhuis d’Anvers (Bèlgica),
el Liceu Francès de Barcelona o el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), entre molts uns altres.
Ha publicat els llibres de poemes Mecànica Planetària (2009), Mor somrient (2012),
La del mitjà de les Ketchup (2014), Vell caos universal (2015) i Massaslam volum un
(2016). Actualment representa per escenaris nacionals i internacionals els seus dos
espectacles poètics: Mecànica Planetària (basat en el llibre homònim) i Massaslam.
Sobre l’espai, el paranimf de la Universitat
Cervera, al segle XVIII, es va convertir en ciutat universitària amb la construcció
d’un edifici monumental que no només va canviar la fisonomia urbana sinó que va
revolucionar la vida i l’economia de la ciutat. Mentre que a la planta baixa de l’edifici
es van ubicar la major part de les aules, al pis superior hi destaquen els espais
més representatius: el paranimf, amb una doble funció civil, per a la celebració dels
principals actes acadèmics, i la religiosa. És l’indret més ben situat i el que té més
càrrega simbòlica, monumental i ornamental.

Carretada de contes
Teatre amb la companyia La Guilla Teatre
Cicle MMEU
9 de març
11.30 hores i 17.30 hores
10 de març
11.00 hores
Celler del carreró de les Bruixes
Han arribat dos personatges estranys i curiosos a la vila, semblen viatjants. Són la
Filigrana Gràcia i en Joseph Tour, van acompanyats del seu inseparable carro de
fusta carregat d’històries. Si obriu bé els ulls i pareu bé les orelles, amb molt de
gust us explicaran el perquè del seu ofici, l’ofici dels trobadors! Amb les sorpreses
que amaga el seu carro es guanyen la simpatia de grans i petits. I ara silenci, que el
carro s’obre i... sembla que comencen!
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Sobre el celler del carreró de les Bruixes
Cervera va ser una vila emmurallada des d’antic i la seva organització urbana
respon a diferents moments constructius. Al primer nucli de cases al voltant del
castell del segle XI, s’afegeix un significatiu creixement al segle XII, que va suposar
la creació d’una vila closa al voltant del carrer Major.
Exteriorment, hi trobaríem el camí de ronda que envoltava aquest recinte fortificat:
el carreró de les Bruixes i el carrer Sabater tenen el seu origen en aquest moment i
eren tancats per la muralla més externa. Amb el temps, l’engrandiment dels habitatges els convertiran en carrers coberts i difuminaran la seva estructura originària.
Quartet Teixidor
Música clàssica
Cicle MMEU
9 de març
12.30 hores i 19.00 hores
10 de març
12 hores
Arxiu Històric Comarcal de la Segarra
La documentació musical que es conserva a l’Arxiu Històric Comarcal de la Segarra
és d’una gran rellevància. En el camp de la música de cambra, s’hi conserven obres
d’autors que van tenir una gran difusió i circulació per tota Europa (com Haydn,
Mozart i Pleyel) juntament amb obres realment molt interessants d’autors catalans
que no han tingut el reconeixement que es mereixen.
Cervera, Capital de la Cultura Catalana

_15

A través del Quartet Teixidor escoltarem un exemple de cada cas. En primer lloc,
el moviment inicial de l’obra de Joseph Haydn que segurament ha gaudit d’una
recepció més àmplia per tota Europa: Les set últimes paraules de Crist a la creu,
op. 51. El seguirà el segon dels sis quartets de Josep Teixidor, escrits a Madrid a
finals del segle XVIII i imprescindibles per a entendre la implantació del gènere a
la penísula Ibèrica. D’aquesta col·lecció de quartets només se’n coneix una única
còpia manuscrita que es conserva en aquest Arxiu.

El Quartet Teixidor és el punt on es creuen les trajectòries professionals de quatre
músics que, complementant el seu treball orquestral i pedagògic, desitgen aprofundir en el món de la música de cambra. Pren el nom del compositor, organista i teòric
musical Josep Teixidor i Barceló (1752-1811/14), nascut a Seròs (Lleida), del qual
se’n conserven, entre altres obres, sis quartets de corda.
Un dels principals objectius del Quartet Teixidor és donar a conèixer partitures
desconegudes i interpretar-les al costat de les grans obres del repertori per
a quartet de corda. D’aquesta manera, els seus programes de concert combinen
regularment música de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorák, Brahms,
Xostakòvitx, etc. amb obres infreqüents o oblidades de compositors catalans com
Ramon Carnicer, Pau Marsal, Claudi Martínez Imbert, Felip Pedrell, Enric Morera,
Enric Granados, Lluís Benejam, Gaspar Cassadó i, evidentment, Josep Teixidor.
Fruit d’aquesta tasca de recuperació del patrimoni musical, ha publicat un CD amb
la música de cambra de Celestino Vila de Forns (1829-1915). El 2008 va actuar a la
sala Josef Dobrovský de Brno (República Txeca), on va interpretar música de Josep
Teixidor, Eduard Toldrà i Xavier Gols. Paral·lelament, també s’interessa per la música
dels nostres compositors actuals, enregistrant un CD amb quartets de Josep Lluís
Guzmán, Anna Cazurra i Jordi Capellas, i estrenant dues obres dedicades al grup:
Sis cançons populars catalanes per a quartet de corda de Narcís Bonet (2015) i Si
vera somnia de Jordi Domènech (2016). Precisament el quartet va ser convidat a
tocar aquesta última obra al foyer del Gran Teatre del Liceu, dins el cicle #OFFLiceu,
dedicat a la música contemporània amb veu.
Ampliant el seu repertori, el Quartet Teixidor ha col·laborat amb els pianistes José
Menor, Joan Pagés, Santi Riu i Jordi Castellà, la mezzosoprano Marta Infante, el
baríton Toni Marsol i el guitarrista Carles Trepat. Ha realitzat concerts per tota la
geografia catalana i ha enregistrat per Catalunya Música i per les discogràfiques
Columna Música i La Mà de Guido.
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Des de la temporada 2013/2014, el Quartet Teixidor és quartet resident de l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Un dels seus projectes més immediats
és la col·laboració amb el poeta lleidatà Txema Martínez per a la interpretació de
Les set últimes paraules de Crist a la creu de Joseph Haydn.
Sobre l’espai, l’Arxiu Comarcal de la Segarra
L’Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), integrat a la Xarxa d’Arxius Comarcals de la
Generalitat de Catalunya, es va crear el 20 de gener de 1982 amb la signatura d’un
conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Paeria
de Cervera. El Consell Comarcal de la Segarra hi exerceix competències de gestió.
El 6 de febrer de 1988 fou inaugurada la seu actual a l’edifici de la Universitat.

L’arxiu està situat a la planta baixa de l’edifici, disposa d’una àmplia sala de consulta, un despatx de direcció, un espai per al tractament de la documentació i dos
dipòsits. Dels seus fons destaquen el de l’Ajuntament de Cervera i el del Districte
Notarial.
Del primer, cal fer esment del conjunt de pergamins des de 1072, el Llibre de Privilegis de Cervera (BCIN), l’Acta de la Cort General de 1359 (BCIN), el Llibre Verd del
Racional (1448-1637), les sèries de Consells (iniciada el 1332), Clavaria, Manifest,
Cadastre, Obra dels Murs, Veïnatge... Del fons notarial (1325 – 1917), cal remarcar
el gran nombre de protocols conservats.
Les veus silents de la Passió medieval
Teatre
Cicle MMEU
9 de març
18.00 hores i 20.00 hores
10 de març
13.00 hores
Biblioteca de la Universitat
En una d’aquestes èpoques com la que ens ocupa, en què les dones estaven
relegades al silenci i se’ls impedia fins i tot interpretar els papers femenins a la
passió, la visió femenina s’imposa amb força: li correspon escenificar el que es
podria anomenar un contratext, on la forma d’entendre la situació és molt superior
èticament i moral a la resta de personatges masculins.
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Si prescindim del fet prou significatiu que els papers femenins els interpretaven
joves novicis, a la Passió medieval les dones són les que duen els missatges més
contundents. Mentre el repartiment masculí es concentra en fer matar un innocent,
elles, com si es tractés d’un desplaçament dimensional, diuen les paraules de la
lògica, la moral i els sentiments.
D’una o altra manera se separen de la bogeria de l’acció per fer les seves intervencions en clau humana i no pas política. Clàudia reflexiona sobre un acte polític,
però que pot acabar amb la carrera del governador Pilat, que ja té un destí incert,
i conseqüentment amb el confort, o el que és pitjor, la supervivència de la seva
família. La Verònica mostra la barbàrie, l’acarnissament, i la bogeria a la que pot
arribar l’espècie humana quan s’abandona al bestialisme. Maria Magdalena té un
rol de parella, fidel i compromesa, que clama al cel i a la terra per la forma com
els seguidors, els jutges i els detractors, fins i tot el mateix Déu, han consentit que
s’arribés a aquesta situació; és el personatge més coherent i radical en les seves
intervencions. I, finalment, Maria, la mare, plora la pèrdua d’un fill, per una injustícia
criminal, amb tot el que això representa, arrossegant la impotència i donant dimensió de drama universal a l’obra.
Repartiment
Maria: Noèlia Solé
Verònica: Rosa M. Caballol
Magdalena: Gemma Llort
Clàudia: Carmina Marsiñach
Direcció escènica: Xavier Iglésias
Direcció artística: Alba Cuñé
Direcció musical: Xesco Grau
Producció: Anna Llort
Amb la col·laboració de la coral Lacetània
Sobre l’espai, la biblioteca de la Universitat
Un dels espais més emblemàtics de la planta superior de la Universitat és la
seva biblioteca, que destaca avui per la singular encavallada de fusta i per una
monumental porta d’accés construïda l’any 1772. En aquest espai, ara buit dels
nombrosos exemplars que nodrien la biblioteca universitària, apareix exposat un
tapís de grans dimensions amb la Immaculada Concepció, patrona de la institució,
estampada al centre.
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Companyia Sol Picó
Dansa
Cicle MMEU
9 de març
19.30 hores i 21.00 hores
La Farinera

Halab és una peça que vol retre homenatge a les més de 16.000 persones mortes
en el Mediterrani, mentre miraven d’arribar a costes europees, fugint de la misèria
i dels horrors de la guerra de la seva terra natal. 16.000 persones, homes, dones
i nens que des de la desesperació més absoluta, han finalitzat un viatge ple de
penúries, violència i abusos sota les aigües del nostre mar.
Una tragèdia humanitària a escassos quilòmetres de casa nostra, que compta amb
la complicitat de màfies despietades, capaces de llançar al mar centenars de persones en llanxes precàries i amb armilles falses i d’una Europa a la qual tan sols li
preocupa blindar les seves fronteres. Només les organitzacions no governamentals,
com Proactiva Open Arms, que ha col·laborat en la creació d’aquesta peça, alleugen
amb la seva labor titànica aquesta situació, posant en primer lloc el que sempre
hauria de primar: ajudar qui més ho necessita.
Halab, nom que rebia antigament la ciutat d’Alep a Síria, pretén donar visibilitat a
aquesta injustícia insuportable, conscienciar-nos d’allò que passa dia a dia en el
Mediterrani i donar veu a qui no la té. Perquè, per desgràcia, el degoteig constant
d’aquestes notícies en els nostres televisors ens torna insensibles a aquest dolor,
amb consciències cada vegada més impermeables, més acostumades a la mort,
més adormides…
Interpretada per 20 ballarins estudiants de dansa i coreografiada per Sol Picó, amb
música en directe de Pere Jou, Halab és una peça austera, impactant, compromesa
i emocionant, que a través del llenguatge poètic de la dansa ens acosta a una terrible realitat que sofreixen milers de persones davant la inacció d’una Europa amb el
cor cada vegada més dur. Que el nostre silenci no es converteixi en el seu còmplice.
Coreografia i direcció: Sol Picó
Música i veu en directe: Pere Jou
Interpretació: alumnes del Conservatori Superior de Dansa
Coordinació general: Lipi Hernández
Amb la col·laboració de Proactiva Open Arms
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Sobre l’espai, la Farinera
L’antiga farinera de Cervera forma part d’un complex més important que va rebre el
nom de Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca, fundat l’any 1918. Projectat
per l’arquitecte modernista Cèsar Martinell, va acabar-se de construir l’any 1922 i la
seva construcció marca el començament d’una expansió industrial que va mantenir,
però, l’esperit eminentment agrícola de la comarca de la Segarra, anomenada en
moltes ocasions ‘el graner de Catalunya’. L’edifici s’emmarca dins els paràmetres
artístics que defineixen el modernisme, però segurament destaca pel protagonisme
de la seva estructura vertical coronada per la cúpula, far de la comarca.
César Martinell va quedar fortament impactat per la silueta de la ciutat i a ell se li
atribueix aquesta afirmació: ‘Cervera té la torre de la religió (campanar de l’església
de Santa Maria) i la de la ciència (campanars de la Universitat); jo faré aquí la torre
del treball’.

La Cuina de la Casa Duran
Espai gastronòmic
Cicle MMEU
8 i 9 de març
De 20 a 23h
Casa Museu Duran i Sanpere
Tast maridatge de fusió cerverina
Un maridatge a 4 mans, amb la participació del xef Sergi Ortiz, del restaurant Antic
Forn, conegut per presentar en format “japo” els millors productes de la comarca
i el sommelier Juanjo Ceresuela, de La Cosa Nostra, també conegut per la seva
vessant gastronòmica en haver fet el mateix que Ortiz, però a la “italiana”.
Aquest serà un dels actes que acollirà la Casa Museu Duran i Sanpere, convertida
en un espai gastronòmic d’excepció, oferint un tast maridatge molt especial on
aquests dos cerverins faran una introspectiva i una reflexió sobre la nostra cuina
d’origen, tot intentant recuperar receptes d’antic des d’una perspectiva actual. Així
doncs, lla gastronomia se suma a la celebració de Cervera Capital de la Cultura
Catalana 2019 amb una proposta innovadora que no us deixarà indiferents.
Sobre l’espai, Casa Museu Duran i Sanpere
El carrer Major de Cervera, eix neuràlgic de la ciutat fins el segle passat, va ser
el lloc escollit per viure la major part de famílies benestants del territori. Un dels
exemples més singulars és la Casa Duran i Sanpere, transformada actualment en
Casa Museu, la qual ens permet fer un viatge en el temps i traslladar-nos a les
formes de viure i relacionar-se del segle XIX. De totes les estances de la casa, una
que destaca com a espai de trobada, de sorolls i d’olors de l’època, és la cuina. En
ella hi trobarem tots els estris necessaris per al benestar de la família i incorpora
tots els avenços fruit de la industrialització. L’espai de la cuina de la Casa Duran
és un clar exponent de la transformació que va viure l’arquitectura domèstica i la
tecnologia moderna.

Espai vermut
Cicle MMEU
9 i 10 de març
De 10 a 14 h
Casa Dalmases
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Tastet

Cada primavera s’organitza una trobada d’escoles de música tradicional
pertanyents a la xarxa d’escoles de música tradicional de l’Aula de Sons. L’objectiu
fonamental és compartir experiències, conèixer professors i alumnes d’altres
centres i crear vincles del món i la cultura popular. Les darreres edicions han estat a
Reus (2016), l’Arboç (2017) i Montblanc (2018). L’activitat ocupa tot un dia.

30 de març
Música
Diversos espais
Transmissió

Al matí s’organitzen tallers amb una variada temàtica vinculada als instruments
tradicionals, la dansa i la música popular. Al migdia tindrà lloc un dinar popular
amb una animada sobretaula musical. Els participants dels diferents tallers poden
mostrar el resultat d’allò que han estat treballant durant el matí i els alumnes de les
diferents escoles poden interpretar peces que hagin preparat per a l’ocasió o que
hagin fet durant el curs en un concert improvisat.

Trobada d’Aules de
Sons de Catalunya

A primera hora de la tarda, s’organitzen assajos dels diferents grups que sortiran
després en una cercavila per la població, en aquest cas, Cervera acompanyant
les diferents figures i elements del seguici popular que s’hi vulguin afegir. A més,
s’aprofita l’esdeveniment per estrenar una peça o ball fet expressament amb el
qual s’obsequia la població amfitriona.

Cervera, Capital de la Cultura Catalana

_21

Diàlegs

Cicle de Diàlegs artístics
amb el patrimoni
Mirada contemporània

Veure el passat amb ulls presents. Entendre el patrimoni amb una mirada contemporània. Diàleg, conversa i relació entre art i patrimoni. Vincle afectiu i efectiu.
Aquest és un projecte multidisciplinari realitzat en diversos espais que mescla
l’exposició amb la intervenció o l’acció performativa i descoberta patrimonial. Una
sèrie d’artistes i creadors de diferents disciplines, no només de Cervera i de la
Segarra sinó també de la resta de Catalunya, establiran una sèrie de diàlegs amb
diferents obres, espais patrimonials, carrers i places de la ciutat. D’aquesta
manera artistes pictòrics, plàstics, visuals, multidisciplinaris o performatius aportaran la seva mirada i la seva visió a diferents obres i espais de Cervera.
Diàlegs acollirà diverses accions que començaran el mes d’abril i acabaran el mes
de novembre de forma acumulativa i creant, entre elles, un nou diàleg o recorregut
urbà.
Les activitats de Diàlegs seran:
1. L’ametller, inspiració infinita. Sebastià Caus: espai a determinar, 1r trimestre
2. Mènsula. Artistes de la Segarra a l’església de Sant Domènec i
a la plaça Major: abril
3. Escola d’Art de Lleida a la plaça del Fossar: juny
4. Diàleg plàstic amb la festa de l’Aquelare.
Mariona Millà al Museu de Cervera: agost
5. Intervenció al Paranimf: octubre
6. Xavier Marrades a Casa Duran: desembre
L’ametller, inspiració infinita
Cicle Diàlegs
(data per concretar)
Sebastià Caus, fotògraf
Espai a determinar
El primer dels Diàlegs anirà a càrrec del fotògraf cerverí Sebastià Caus i tindrà els
ametllers com a principal objecte de treball. A partir d’imatges de gran format, recursos audiovisuals, obres amb volum i, fins i tot, sensacions sensitives i olfactives,
Caus estableix un diàleg entre els ametllers i el paisatge, entre la seva floració i la
seva infantesa, entre els nostres ametllers i els cirerers japonesos.
Mènsula
Cicle Diàlegs
7 d’abril
Artistes de la Segarra
Plaça Major i Sant Domènec
El segon diàleg és basa en la mirada col·lectiva sobre un element patrimonial tant
important i característic de Cervera com són les mènsules dels balcons de la Paeria.
14 artistes de diferents disciplines, procedències i generacions establiran un diàleg
artístic amb les mènsules. D’aquesta manera proposaran una mirada contemporània a aquests elements històrics des de l’escultura, la pintura, la fotografia, les arts
visuals, la instal·lació o la intervenció.
Els artistes participants en aquest diàleg són: Àngela García, Agnès Pla, Alba Cuñé,
Roser Vallès, Georg Massanés, Guillem Duch, Carles Gutiérrez, Joan Porredon, Pentaculo escultores, Stefano Dalle, Giulia de Manincor, Max Dalmau, Takehiro Iwata,
Roser Sàrries i Daniel Gros.
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L’espill encantat
Cantata

Festival de Pasqua de Cervera
11 i 12 d’abril

Aquesta cantata és l’adaptació de Cuaderno de música, poemari del cerverí Jaume
Ferran, fill predilecte de Cervera, publicat l’any 1983. L’espill encantat és un conte
que es visualitzarà en forma de cantata, fet realitat amb la col·laboració del compositor Jordi Castellà, i coordinació de la direcció Conservatori Professional de Música,
de Cervera.
Després d’assistir a un concert al Teatro Real de Madrid, va anar ordenant cada un
dels poemes d’aquest llibre, traduït al català per Montse Pont, estudiosa de la seva
obra, amb el vist i plau i supervisió del mateix autor. Tanca el poemari un poema
titulat CODA, que és la última part d’una obra musical. Les dues últimes paraules
que llegim són DA CAPO, amb les quals convida el lector a tornar a començar des
del principi.
La màgia de la música el porta a descriure poèticament els instruments d’una
orquestra, i recordar l’entorn musical que va viure en la seva família.

Trobada Nacional
de balls de diables
de Catalunya

Aquesta trobada reunirà les colles de balls de diables més representatives del
país. Una vintena de colles es donaran cita a Cervera per desenvolupar diferents
activitats; una d’elles, una encesa conjunta que reunirà a més de 700 diables. La
Trobada Nacional de balls de diables de Catalunya serà la primera trobada d’aquestes dimensions que es farà a les Terres de Lleida.

8 de juny
Diversos espais
Transmissió

Contes a la
Catxipanda
Gener - març
Cicle de contes als centres educatius
i a les residències per a gent gran
Transmissió

El projecte neix amb voluntat de programació anual estable. Es compon d’un cicle
de contes als centres educatius i a les residències per a gent gran i eines educatives associades. Tot plegat culmina amb un festival de contes prop del solstici
d’estiu: SEGAMOTS.
Contes de tradició oral de diferents parts del món que canvien d’ingredients segons
el lloc on es preparen i segons l’estació de l’any en què s’escolten, amb gran diversitat de colors i amb gustos molt saborosos.
Les sessions de contes seran portades a terme entre els mesos de gener i març per
narradors orals professionals: Lídia Clua, Carles Alcoy, Mon Mas, i la coordinadora
del projecte, Patrícia McGill.
Les escoles participaran dins de la secció Altres herbes, del festival, una mini-marató on cada centre educatiu tindrà una representació d’uns 15-20 minuts per
explicar un conte.
Es prepararà entre els mesos d’abril i juny.
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Segamots
Festival de contes
21, 22 i 23 de juny
Diversos espais

Divendres 21 de juny
A peu del castell
20.30 hores
Plaça del Castell, Florejacs
Les narradores Tània Muñoz, Martha Escudero i Noemí Caballer oferiran el tret de
sortida del festival. Després us proposem una festa pluja, on plourà menjar de casa
nostra i casa teva.
Dissabte 22 de juny
Escudella barrejada
12.00 hores
Jardins de Mare Güell
La narradora Noemí Caballer, de Salàs explicarà contes d’alguna gent
del seu poble per a tota la gent del nostre.
Marinada de contes
18.00 hores
Ens trobem al peu del Museu Comarcal, al Carrer Major, i anem allà on ens porti
el vent amb la narradora Tània Muñoz, de Castelló, i la banda dirigida per Cesco
Grau.
Cop de foc
20.30 hores
Casa... La narradora Martha Escudero ens portarà a Mèxic amb la melodia
de la seva veu, i món enllà amb els seus contes per a adults.
Diumenge 23 de juny
Taula rodona
9.30 hores – 11.00 hores
Casa Museu Duran i Sanpere
La narradora Tània Muñoz i l’escriptor Pep Coll ens proposaran debatre
sobre temes relacionats amb contes.
Altres herbes
12.00 hores – 13.30 hores
La Farinera del Sindicat Agrícola
Mini-marató coordinada per les tres narradores del festival, en la qual els centres
educatius prendran la paraula.
Durant tot el festival...
Exposició LLOC DEL CONTE / TEMPS DEL CONTE
Treball fotogràfic i/o audiovisual del cicle Contes a la Catxipanda, resulta de l’elaboració dels centres educatius i/o les residències de gent gran.
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A pèl

Mostra de microteatre
a Cervera
29 i 30 de juny

Els dies 29 i 30 de juny, Cervera acollirà A pèl, la primera mostra de microteatre de
Cervera. Diferents espais amb encant –alguns poc vistos– del carrer Major i de la
plaça Major esdevindran escenaris únics per a la representació d’una sèrie d’obres
de microteatre, un gènere que els últims anys ha brotat amb èxit dins el panorama
teatral d’arreu.
La fórmula és senzilla i molt efectiva: obres d’uns quinze minuts, pocs actors, un
espai no convencional, un públic reduït i molta intensitat. I és que el microteatre
explica una història de manera concentrada a un públic que, per la proximitat amb
els actors i les dimensions de l’espai, se sent partícip i viu intensament l’experiència
teatral.
No us perdeu aquesta mostra de dos dies que us farà vibrar i sacsejar els sentits!

Actuació al túnel
de l’autovia

Cançons i Danses
catalanes i africanes
Espectacle per a cor,
piano i esbart dansaire

Presentació
Des de la coral Ginesta ens presenten aquest espectacle que han pensat conjuntament amb l’Esbart Dansaire de Rubí. La proposta és anar més enllà del format
tradicional de concert: tota la posada en escena gira al voltant dels tres elements
participants, el cor, l’esbart i el piano. El pes de la representació queda repartit a
parts iguals entre aquestes tres columnes.
La posada en escena
Ens proposen un ‘quadrilàter cultural’ on s’enfrontaran el cor, l’esbart i el piano. Un
escenari central on el públic podrà gaudir de l’espectacle a poca distància dels artistes fins al punt de sentir-se part d’allò que està passant a l’escenari. Incorporaran
també el piano com a element escènic, col·locant-lo en diverses posicions segons
interactuï amb el cor, amb l’esbart o amb les dues formacions.
El material musical
El ‘decorat’ musical que utilitzen són diversos arranjaments de cançons populars
del nostre país arranjades per grans compositors com Josep Vila i Casañas, Eduard
Toldrà, Frederic Mompou, Manuel Oltra, Baltasar Bibiloni o Josep Lluís Guzman,
entre d’altres. Reivindiquen aquest llegat musical de casa nostra, unes melodies tan
belles com dúctils que poden servir per cantar a la plaça o al camp i també formar
part d’un espectacle cultural del més alt nivell.
El format i durada de l’espectacle
L’espectacle està pensat en tres parts (o actes). El primer tindrà protagonisme coral
amb la interpretació del Mirador de Josep Vila. Un enfilall de cançons tradicionals
per a cor mixt amb acompanyament de piano. Aquesta obra es va estrenar en el
concert inaugural de l’Europa Cantat de 2003. La segona part de l’espectacle és la
posada en escena per part de l’Esbart de Rubí de les conegudes Cançons i danses
de Frederic Mompou. Aquesta part està basada en un espectacle sobre la mateixa
música que l’Esbart ja va estrenar durant la dècada dels anys 80. En darrer lloc la
tercera part serà un recull de cançons tradicionals interpretades per la coral i ballades per l’esbart, melodies fàcils de reconèixer per al gran públic i que es veuran
amb un nou enfoc amb les coreografies dels dansaires.
L’espectacle té una durada total del 1h i 15 min aproximadament.
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Artèria

Cicle d’intervencions
artístiques al carrer Major
Cultura transformadora

Artèria és un projecte per dinamitzar el comerç a partir de l’art, la creativitat i
la memòria. El carrer Major com a artèria comercial, artística, creativa i de rememoració històrica. El carrer Major com a espai artísticament atractiu i culturalment
dinàmic on passejar, gaudir i contemplar.
Artèria pretén incentivar el lloguer dels espais comercials buits del carrer Major a
partir d’intervencions creatives en els seus aparadors, accions artístiques als seus
interiors i la cerca dels seus orígens històrics.
Aquest és, per tant, un projecte necessàriament transversal que han de desenvolupar els promotors de la candidatura de Cervera, capital de la Cultura Catalana
2019, les regidories de Cultura i Patrimoni i de Promoció Econòmica i Turisme de la
Paeria i el Museu de Cervera.
Amb la implicació de tots aquests agents, Artèria podrà esdevenir no només
un projecte artísticament atractiu, interessant a nivell de cerca històrica, sinó
també vital per a la revitalització comercial i econòmica. En aquest sentit
el projecte neix amb la voluntat de tenir continuïtat més enllà del 2019 i hauria
d’incloure també l’assessorament i acompanyament a l’emprenedor en l’obertura
d’un nou negoci.
Les accions d’Artèria es concretaran properament, en presentar la programació
detallada del segon semestre de la capitalitat.
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Bach en dansa

Dansa contemporània i
música en directe
Territori

20 de juliol – Guissona
4 d’agost (data provisional) – Sant Guim
20 de desembre – Cervera · Espectacle de cloenda de Cervera capitalitat de la
Cultura Catalana
Un projecte de nova creació i producció pròpia que integra la dansa contemporània
i la música en directe. Expressa la voluntat de treballar conjuntament per part de
dues entitats culturals del territori: la Jove Companyia de l’Escola de Dansa Montse
Esteve de Guissona i l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior, amb seu a
Cervera i dirigida per Jordi Castellà. L’espectacle també forma part del Mercat Romà
de Guissona 2019.

Programa
J. S. Bach: Ària de la Suite núm. 3, BWV 1068
J. S. Bach: Concert de Brandenburg núm. 3
Allegro
Andante
Allegro
J. S. Bach/D. Sitkovetsky: Ària de les Variacions “Goldberg”, BWV 988
J. S. Bach: Concert de Brandenburg núm. 5
Allegro
Affettuoso
Allegro
P. Warlock: Capriol Suite
Basse-Danse (Allegro moderato)
Pavane (Allegretto, ma un poco lento)
Tordion (Con moto)
Bransles (Presto)
Pieds-en-l’air (Andante tranquillo)
Mattachins (Sword Dance)
Marc Castellà, piano solista
Marta Rosselló, violí solista
Míriam Cortada, flauta solista
Durada aproximada: 70 minuts, sense mitja part
Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior
L’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior neix amb la voluntat de realitzar
activitats culturals musicals al territori, esdevenint una formació musical que serveixi
de pont entre les orquestres i formacions de conservatoris i escoles de música i les
professionals, omplint un buit en el qual els músics que estan formant-se en estudis
superiors o els que han finalitzat els estudis professionals puguin participar d’un
projecte seriós i de qualitat.
Jordi Castellà, direcció
Nascut a Cervera, es forma com a pianista amb els mestres Jordi Vilaprinyó i Miquel
Farré. En la seva trajectòria guanya premis com el Joan Massià de Barcelona, Joves
Intèrprets de Vilafranca del Penedès o d’interpretació de J. S. Bach de Sant Cugat
del Vallès, i actua com a solista en les principals sales de concert del país.
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També com a compositor obté diferents premis i reconeixements, entre els quals
el primer premi en els concursos de composició de música per a cobla Masquefa
i Montgrins, de composició de sardanes de Mollet del Vallès, de composició per a
octet de trombons de Catalunya i els premis Catalunya de composició coral.
Combina la seva activitat concertística amb la docent al Conservatori Professional
de Música de Cervera. És també pianista de repertori del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, que dirigeix Xavier Puig, i de la Càtedra Internacional
Emili Pujol de Cervera.
Jove Companyia de Dansa Montse Esteve
Aquest projecte té com a objectiu donar l’oportunitat als alumnes de continuar
ballant, una vegada han acabat els cursos a l’escola de dansa, o sigui, quan acaben
batxillerat o tenen els 18 anys. L’escola de dansa Montse Esteve es va fundar
l’octubre del 2003.
En aquests 14 anys, l’escola ha programat nombrosos espectacles arreu de
Catalunya i de l’estat Espanyol, en les disciplines de dansa contemporània i urbana,
així com també en mitjans públics de tv. Els espectacles han estat per la Marató de
tv3, Mercat Romà de Iesso, Aquelarre de Cervera, DID Dia Internacional de la dansa
a Madrid, Barcelona i Lleida, certàmens literaris, actes solidaris, curtmetratges i
diversos videoclips... També ha impartit cursos per a FUSIC (Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya). Montse Esteve fa 21 anys, va crear l’espectacle
de cloenda del Mercat Romà de Iesso, i des d’aleshores i consecutivament, n’és la
coreògrafa i directora artística.
En aquests 14 anys l’escola, ha assolit nombrosos premis a nivell nacional en
certàmens i concursos de dansa, a Barcelona, Tarragona, Madrid, Burgos, Osca,
Figueres, entre altres.
Actualment, l’escola de dansa Montse Esteve compta amb uns 300 alumnes,
d’edats compreses entre els 3 els 18 anys.

Lo Paper

Vera història de la fidelíssima i mil·lenària ciutat de Cervera
Obra de teatre creada i produïda per totes les companyies teatrals de Cervera

Setembre (sense data)

Espectacle teatral en clau de comèdia estructurat en 12 episodis (corresponents
a 10 segles, més un pròleg i un epíleg), cadascun dels quals consta d’un títol
orientatiu, uns fets històrics rellevants, uns possibles personatges i una hipotètica
situació o situacions que han de permetre comunicar al públic una sèrie d’idees
importants... o no. Tot i que el muntatge busca principalment el vessant còmic de
l’esdeveniment, també pretén aportar petites dosis d’amargor i reflexió general.
Algunes d’aquestes reflexions giren a l’entorn de la manipulació política de què ha
estat objecte el relat històric al llarg dels segles, el caràcter mestís de las societat
cerverina i la marginació de les dones en molts períodes de la nostra història.
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EXPOSICIONS

Apropa’t a l’Arxiu!

La història al teu abast
Cicle d’exposicions a l’Arxiu
Comarcal de la Segarra
Transmissió

L’Arxiu Comarcal de la Segarra se suma a la programació de Cervera, capital de la
Cultura Catalana 2019 amb una sèrie de mostres i exposicions que s’allargaran al llarg
de l’any.
Per a donar a conèixer a la ciutadania l’espai i el patrimoni documental que es conserva
a l’arxiu, es duran a terme quatre mostres trimestrals amb el títol genèric
Apropa’t a l’Arxiu! La història al teu abast.
Les exposicions de Petits grans tresors de l’Arxiu seran:
1. Petits grans tresors de l’Arxiu: del 24 de gener al 18 d’abril
2. Les entitats a l’Arxiu: del 25 d’abril al 28 de juny
3. Les col·leccions de l’Arxiu: del 4 de juliol al 30 de setembre
4. La Segarra: del 3 d’octubre al 30 de desembre
Exposició Petits grans tresors de l’Arxiu
Cicle Apropa’t a l’Arxiu! La història al teu abast
Del 24 de gener al 18 d’abril
Arxiu Comarcal de la Segarra
Transmissió
Petits grans tresors de l’Arxiu és una exposició que mostra els manuscrits més rellevants
i singulars que custodia l’Arxiu Comarcal de la Segarra.

Catifes de ciment

El món de la rajola hidràulica
Del 5 de febrer al 19 de maig
Museu de Cervera
Transmissió

Dins l’ampli registre d’arts aplicades a l’arquitectura al llarg del Modernisme, la rajola
hidràulica és un dels menys coneguts. Probablement pel fet de ser un tipus d’objecte
pensat per ser trepitjat, amb les connotacions negatives que aquest acte porta aparellat,
aquest tipus de decoració ha estat menysvalorada i encara avui se’n negligeix la seva
conservació o salvaguarda quan es restaura un edifici antic.
Malgrat tot, la seva presència atorga als espais una solució duradora, resistent, higiènica
i de gran bellesa. A Catalunya les empreses que en van manufacturar van demanar a
reconeguts artistes i arquitectes com Josep Pascó, Alexandre de Riquer, Lluís Domènech
i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, entre d’altres, dissenys per als seus catàlegs.
La seva ràpida acceptació va convertir aquests paviments en vives catifes de ciment,
un element íntimament lligat al desenvolupament de l’ornamentació de l’arquitectura
modernista que traspassà els límits d’aquest estil i que es seguí emprant amb dissenys
més geomètrics al llarg dels anys vint i posteriorment, adaptant en nou gust sorgit de
l’Art Déco.
Actualment la rajola hidràulica viu un renaixement de la mà de nous dissenyadors i
arquitectes que segueixen creient en les seves possibilitats constructives i ornamentals.
La rajola hidràulica de la Casa Museu Duran i Sanpere de Cervera
La ciutat de Cervera no va ser pas aliena a la transformació que va suposar la introducció dels paviments hidràulics a les cases senyorials privades que s’obren al llarg
del carrer Major. Un exemple d’aquests habitatges és la Casa Duran i Sanpere la qual,
el 1887, va viure una important reforma quan es va decidir substituir la rajola vermella
comuna per les riques rajoles hidràuliques que decoraven cada estança. Els millors
fabricants de Barcelona d’aquell moment, la Casa Orsolà Solà o la Casa Escofet, són qui
van proporcionar els diferents models decoratius d’aquestes veritables catifes de ciment.
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EXPOSICIONS

Artesans del Barroc

Comissariat:
Joan Yeguas, conservador del MNAC
Francesc Miralpeix, professor de la Universitat de Girona

Una exposició del Museu de Cervera
Del 19 de setembre de 2019
al 9 de febrer de 2020
A la Biblioteca de la Universitat
de Cervera (avant-sala i sala)
Transmissió

Un dels capítols més àlgids de l’època del Barroc a Catalunya s’esdevingué a la Cervera
dels primers decennis del segle XVIII. La importància de la instauració de la Universitat,
plasmada en la construcció d’un dels monuments més rellevants de l’arquitectura civil
del període, anà acompanyada d’una ascens de la societat cerverina que s’expressà a
través de l’encàrrec artístic i arquitectònic. Sota aquest paraigua de modernitat institucional, però, seguí aixoplugant-se també una tradició d’artesans que perpetuà a través
dels seus pinzells i gúbies un encàrrec artístic que venia donant-se des de la baixa edat
mitjana, consistent en satisfer les necessitats de culte i devoció dels cerverins.
Un d’aquests artífexs, recentment ‘redescobert’, va ser Bernat Amorós, que actuà de
corretja de transmissió entre les formes i els models de la pintura catalans de la fi del
segle XVII i els nous aires del segle XVIII.

Cervera i l’art del seu temps

L’exposició vol posar fil a l’agulla en explicar aquest paisatge cultural del Barroc a
Cervera a hores d’ara encara tan poc valoritzat, ubicant-lo en un temps i un moment
extraordinàriament fèrtils pel país, en la línia d’allò que ja han fet Solsona, Manresa o
Mataró com a gran centres del Barroc català. De la municipalitat a la universitat i la
reivindicació de l’artesà i el seu món com a creador de l’imaginari mental i espiritual d’un temps i una època; aquest és el gran eix que en diferents àmbits voldrà
explicar una exposició que posarà en valor un univers i un dens paisatge artístic i cultural
en l’aparador del segle XXI.
Retrats, maquetes, pintures, escultures, argenteria, dibuixos, plànols, etc., curosament
seleccionats per a l’ocasió, modelaran visualment el discurs d’aquell ric passat de la
ciutat en un marc, el de l’antiga biblioteca de la Universitat de Cervera, incomparable.
ÀMBITS
Àmbit Passadís: La Cervera del segle XVIII
Àmbit Avant-sala: El taller de l’artesà - Restauració in situ
Àmbit sala Biblioteca:
Passadís esquerre: Retrats - Pintura cerverina
Fons: escultura
Passadís dret: Bernat Amorós versus Viladomat i seguidors
PROPOSTA EDUCATIVA: Artesans del Barroc. Cervera i l’art del seu temps
En el terreny educatiu cal destacar que s’editarà un catàleg de l’exposició que tindrà un
important valor com a document de consulta i d’estudi però també com a eina
pedagògica.
Més enllà d’aquest catàleg es realitzaran guies didàctiques i visites guiades a partir
del treball conjunt que es desenvoluparà amb els centres escolars del territori. Per tal
de dinamitzar la visita a l’exposició, a la universitat i a diversos espais de Cervera es
desenvoluparà una aplicació de realitat augmentada. A través de dispositius mòbils o
tauletes connectades a una aplicació de descarrega gratuïta es podran visualitzar punts
de realitat augmentada, d’imatges, animacions en 3D o vídeos.
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EXPOSICIONS

Prop de Hollywood,

fotografies de Claudi i
Frederic Gómez Grau
Dates pendents de concretar
La Farinera
Territori

Les tres cultures
Museu Casa Duran
Del 15 de novembre al març del 2020
Cervera, Tàrrega, Balaguer

Aquesta exposició mostra les millors fotografies dels germans Gómez Grau realitzades
durant la gran època de les superproduccions europees de l’anomenada Fàbrica dels
somnis. Les càmeres d’aquests dos cerverins, des de primera fila dels decorats d’aquelles superproduccions, van deixar constància d’un imperi tan enlluernador com efímer.
Anys després, el seu llegat ha arribat a la Filmoteca, i amb aquesta exposició comissariada per Esteve Riambau que ara arriba a Cervera, volem deixar constància d’una
professionalitat que, al mateix temps, els va permetre ser molt a prop de Hollywood.

Aquesta exposició pretén mostrar, a partir de la història de tres ciutats de la plana lleidatana (Cervera, Tàrrega i Balaguer), com la identitat del nostre territori es forja a partir
de les aportacions de tres cultures molt diferenciades que hi han deixat empremta
al llarg dels segles. Es tracta d’un discurs lineal i cronològic on veurem com les tres
comunitats coexisteixen i interactuen en el territori, prenent protagonisme cadascuna
d’elles en una de les ciutats marc d’aquest projecte malgrat que en cada àmbit hi seran
les tres representades. Exposició produïda per Museu de Cervera, Museu de la Noguera
(Balaguer) i Museu de l’Urgell (Tàrrega).
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ALTRES AVANÇAMENTS

IT

Fadunito
5, 12, 18 i 25 d’octubre
Territori

IT és un projecte que se situa a la frontera entre l’espectacle en viu, les arts
plàstiques i visuals, i el camp documental autobiogràfic. És una història basada
en l’experiència personal i explicada com a metàfora per arribar a l’experiència de
moltes persones que han viscut el càncer de prop, ja sigui en primera persona o a
través d’un familiar o amic.
Una història paradoxal i estranya sobre la fragilitat de la condició humana. Una travessia poètica, circular, mitològica, a través del relat i la representació de dos mons:
el món real (de la malaltia) i el món dels somnis (la llibertat, imaginació...).
Ferran Orobitg
Fadunito és una de les companyies de teatre més prolífica i més internacional del
nostre territori. Amb 15 anys de trajectòria i una desena d’espectacles a les espatlles, Fadunito ha visitat més de 25 països on ha actuat als festivals més importants
d’arreu del món.
Coincidint amb el 15 aniversari de la seva fundació, Cervera, capital de la Cultura
Catalana, produirà una exposició que repassarà la trajectòria d’aquesta companyia de teatre de carrer.

Casa de la Festa

La Casa de la Festa és un futur equipament cultural de Cervera. Ara mateix la Casa
de la Festa és una reclamació, una necessitat, una idea, un continent. Durant el
2018 s’ha començat a debatre i analitzar el seu contingut, el seu ús i el seu emplaçament. Aquest projecte pretén poder començar la primera fase de la creació
de la Casa de la Festa al llarg de l’any 2019 coincidint amb la capitalitat cultural
de Cervera.

Bateig d’un
nou gegant

El Grup de Geganters de Cervera recuperarà un gegant del 1916 desaparegut l’any
1931. Aquesta recuperació és fruit de la recerca de Lluis Bellas, a través del Museu
de Cervera, amb aportacions de Josep Maria Llobet i Portella i Ramon Razquin.
El seu bateig es preveu coincidint amb la Trobada de colles geganteres que té lloc el
dissabte de la Festa Major del Sant Crist.
El projecte de recerca ha estat possible gràcies a l’ajut del Museu de Cervera i
l’institut Ramon Muntaner.

Setembre

Jornades Europees
del Patrimoni
Segon cap de setmana d’octubre

Enguany, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural dóna un nou impuls a les
Jornades Europees de Patrimoni sumant-se, per primera vegada, a la Capital de la
Cultura Catalana 2019.
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya impulsa
les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la
Comissió Europea que se celebra des de l’any 1991 i que està considerada com
l’activitat participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural. Cada
any, centenars de municipis de tot Catalunya se sumen a la iniciativa (organitzada
amb la col·laboració de la Federació de Municipis Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i de l’Institut Ramon Muntaner) programant activitats diverses per
fer més accessible el seu patrimoni cultural a la ciutadania.
Cervera serà l’escenari on les Jornades Europees de Patrimoni posaran especial
èmfasi, desenvolupant diverses accions en col·laboració amb l’Ajuntament de Cervera. Una molt bona oportunitat per donar a conèixer el patrimoni cultural cerverí en
aquest context de celebració europea i també per fer present la riquesa del conjunt
del patrimoni cultural de Catalunya a la capital de la Segarra.
Cervera, Capital de la Cultura Catalana
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