_programació
MEM

PETITS GRANS
TRESORS DE L’ARXIU

Espectacle inaugural
GRAN TEATRE DE LA PASSIÓ
19 DE GENER
19 H

CANÇÓ DE
LA CAPITALITAT

ARXIU COMARCAL DE LA SEGARRA
DEL 24 DE GENER AL 18 D’ABRIL

MEM (Unitat mínima d’informació cultural) s’inspira en el
concepte més ampli de la CULTURA, que en primer terme
és adaptació a l’entorn natural i després se situa per
damunt i fora de la natura.
Consulteu la informació al destacat de la pàgina 4.

LA TERRASSETA DE PREIXENS

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.
La primera d’aquestes exposicions serà Petits grans tresors de
l’Arxiu, que mostrarà els manuscrits més rellevants i singulars
que custodia l’Arxiu Comarcal i que es podrà visitar del 24 de
gener al 18 d’abril.

CATIFES DE CIMENT.
EL MÓN DE LA RAJOLA
HIDRÀULICA

El grup lleidatà La Terrasseta de Preixens posarà música a Cervera Capital de la Cultura Catalana.

CASA MUSEU DURAN I SANPERE
DE L’1 DE FEBRER AL 19 DE MAIG

Entenem l’art i la cultura com una eina de transformació, d’enriquiment i de cohesió en l’àmbit individual i
col·lectiu i, en aquesta línia, La Terrasseta de Preixens
ha composat una cançó alegre, positiva i ballable que
es presentarà a finals de gener. Així doncs, el grup La
Terrasseta de Preixens serà el company de viatge sonor
d’una programació artística que vol donar visibilitat als
nostres creadors i a la nostra cultura i explicar-los a la
resta del món a través d’un llenguatge tan universal
com és la música.

La utilització de la rajola hidràulica en la majoria dels espais
interiors de les llars catalanes va convertir aquests paviments
en vives catifes de ciment i en un element íntimament lligat a
la decoració de l’arquitectura modernista.
L’exposició Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica
es proposa donar a conèixer els orígens, la tècnica i els seus
principals fabricants a Catalunya.

XERRADA PRÈVIA
AL CONCERT DE JORDI SAVALL

En aquest concert el Mestre Savall, acompanyat del seu fill Ferran
Savall i de David Mayoral, ens proposa un diàleg intercultural, tan
important i necessari ara i sempre. En aquest cas entre Orient i
Occident, entre l’antic i el nou món.

PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
3 DE FEBRER
17.45 H

Així, doncs, podrem escoltar una selecció molt personal que ens
emocionarà tant per la seva tendresa i bellesa com per la seva
capacitat de diàleg i harmonia.

EL TEMPS RETROBAT

Diàlegs musicals entre Orient i
Occident, i entre l’Antic i el Nou Món
© Toni Peñarroya

JORDI SAVALL, FERRAN SAVALL I DAVID MAYORAL
PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
3 DE FEBRER
19 H
PREU: 10€

CANT DE LES COMPLETES
DEL SANTÍSSIM MISTERI
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
5 DE FEBRER
20 H

El Cant de les Completes del Santíssim Misteri és una obra insòlita i
singular dins de la música litúrgica catalana del segle XIX, i està caracteritzada per una combinació entre la majestuositat de la música de l’Església i
l’esperit popular.
L’origen del text el trobem a l’Edat Mitjana i correspon a les antífones de
l’exaltació de la creu, que es cantava en honor de la relíquia durant la nit
del 5 al 6 de febrer.
Hi prenen part l’orquestra, el cor (a quatre veus mixtes) i els solistes, sota
la direcció de Xavier Puig. S’interpreta la versió simfònica revisada de les
partitures composades entre 1844 i 1845 pels mestres Sr. Joan Pont i Sr.
Salvador Vidal.
Aquest any, coincidint amb Cervera Capital de la Cultura Catalana, el cant
rebrà la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional.

_Punts de venda d’entrades anticipades: Museu de Cervera i Conservatori Municipal
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La música, que com qualsevol art necessita de la memòria, ens
permetrà arribar a aquest diàleg interpersonal amb obres molt
representatives del passat i fer-les reviure en el moment actual.
Una mirada al passat per ajudar-nos a entendre el present i per
establir un pont entre civilitzacions i èpoques diferents. Abans
d’aquest concert el mateix Jordi Savall oferirà una conferència
com a introducció i reflexió a l’entorn dels diàlegs musicals entre
territoris i períodes.

_programació
LES CAMPANES DE CERVERA
PLAÇA MAJOR / CAMPANAR
6, 8, 15, 22 i 29 DE MARÇ
5 i 12 D’ABRIL

SOPALLIBRES
CÓRRER LA VEU #1
CASAL DE CERVERA
16 DE FEBRER
21 H
PREU: 12€
Reserva i venda de tickets: a totes les llibreries
de Cervera, del 10 de gener al 10 de febrer

Córrer la veu és un projecte que vol posar en valor els escriptors i poetes de Cervera i de la Segarra i al mateix temps,
acostar al nostre territori els principals autors catalans. Taules
rodones, exposicions, muntatge teatrals, publicacions, sopars
literaris o un musical conformen aquest projecte a l’entorn
de la lectura.
Aquest acte, el primer del cicle Córrer la veu, està organitzat
per Llibreria Cucafera, Llibreria Universitat, Quiosc Papers i
Més, i Tastalletres.
Els llibreters de Cervera, per celebrar la Capital de la Cultura
Catalana, us proposem un Sopar Literari, per reconèixer a totes
aquelles persones que, actualment, tenen relació amb el món
del llibre. Escriptors, autodidactes, editors... vinculats al llibre i
a Cervera.

CONCERT ORQUESTRA
INFANTIL TERRES DE LLEIDA

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, com la recerca,
la recuperació o la publicació d’aquest important patrimoni material i immaterial. Les primeres accions que es desenvoluparan
són la recuperació d’antics tocs de campana.
El primer d’aquests és el Toc d’entrada de Quaresma, que es
feia a dos quarts de 12 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 10 del matí. El següent serà el
Toc de les tres hores, anomenat popularment com la Marxa
dels Arengaders quan es 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 3
del migdia.

MMEU#1 – SOTA TEULADA

CÓRRER LA VEU #2

DIVERSOS ESPAIS
8, 9 i 10 DE MARÇ

AUDITORI DE CERVERA
29 DE MARÇ
20 H

MMEU presenta un itinerari per diversos espais de la ciutat on
trobarem accions artístiques de petit format i poca durada. A
través de la música, el teatre, la dansa, la poesia, l’art urbà o
la gastronomia descobrirem espais i racons de Cervera. Espais
especials i únics on autors i artistes presentaran les seves propostes en un format on la proximitat serà més literal que mai.
La programació de Cervera Capital de la Cultura Catalana
inclou dues edicions de MMEU, una al març sota teulada i una
al juliol a cel obert.

Consulteu la informació a les pàgines 6 i 7.

PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
23 DE FEBRER
19 H

SALÓ CASA MUSEU DURAN I SANPERE
3 DE MARÇ
18 H
El Museu presenta el resultat del treball realitzat durant el
curs passat en el marc de l’exposició El Museu és una escola.
Diàlegs amb la Casa Duran, amb l’edició del catàleg de les
obres creades per l’alumnat que va participar del projecte. Ens
acompanyaran Glòria Jové, comissària pedagògica de l’exposició i l’artista Luis Camnitzer, autor de la instal.lació El Museu és
una escola: l’artista aprèn a comunicar-se, el públic aprèn a fer
connexions.

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. 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.

TASTET, trobada d’escoles
de música tradicional
DIVERSOS ESPAIS
30 DE MARÇ

El Projecte Pedagògic de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida, l’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les
Terres de Lleida – OITLL vol oferir als nens i nenes estudiants
de música dels darrers cursos de Nivell Elemental i inici de
Grau Professional, de les Escoles de Música i Conservatoris de
les poblacions de tota la demarcació de Lleida, l’oportunitat de
realitzar un treball orquestral de qualitat, lúdic i engrescador.

Xerrada amb Luis Camnitzer, artista i
Glòria Jové, doctora en educació UdL

Presentació a càrrec de Josep
Ramoneda i Borja de Riquer

Moments Màgics Espais Únics

Concert cicle d’hivern

MUSEU ÉS UNA ESCOLA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
HISTÒRIA MUNDIAL
DE CATALUNYA

Cada primavera s’organitza el Tastet, 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 i crear vincles del món i la cultura popular.

LA HISTÒRIA DEL JUEUS
CERVERINS A L’EDAT MITJANA

Miscel·lània cerverina, núm. 23 (2019).
Volum en homenatge a l’historiador
Jaume Riera i Sans.

La trobada ocupa tot un dia. Al matí s’organitzen tallers al
conservatori i al migdia un dinar popular, després del qual els
participants mostren el resultat de les peces que han estat treballant, amb una cercavila de músics per la població i amb l’estrena d’una peça o ball que queda per a la població amfitriona.

AUDITORI DE CERVERA
22 DE MARÇ
20 H
La recuperació del patrimoni jueu suscita múltiples reflexions
sobre el coneixement que tenim de la cultura material dels
jueus, el seu estudi i la seva interpretació en el context de la
societat contemporània. A Cervera hi ha nombrosa documentació sobre el call jueu i la seva evolució, que ens dona llum sobre
aquest col·lectiu i ens permet plantejar processos de recuperació de les restes materials però, sobretot, de la seva memòria.
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MEM

CULTURA

_espectacle inaugural

_18.01.19 Cicle Gaudí de cinema català:

GRAN TEATRE DE LA PASSIÓ
19 DE GENER
19 H
“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 on ocell que mourà les ales”. (Joan Brossa)
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 si en cada activitat cultural cal
conèixer els mems que la fan possible, en la nostra proposta
també.

_20.01.19

curioses, que suggereixen la comèdia, el drama o la tragèdia,
que servirem sense cap pretensió intel·lectual, sinó més aviat
reflexiva i des del divertiment.
I és clar, 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.

_10.02.19
_15.02.19

_17.02.19

_24.02.19

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

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, Enric Porta
Tractament de les imatges: Alba Cuñé, Pep Oriol
Realització de vídeo: Òscar Manyoses, Marc Miranda i
Alex Viñals
Disseny vestuari i confecció: Gemma Oriol
Construcció escenografia: Agnès Pla, Enric Porta
Direcció de producció: Anna Llort
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_02.02.19

_08.02.19
_09.02.19

Un mem és la unitat mínima
de transmissió de l’herència
cultural, i és també el nom
d’aquest espectacle

Amb: Josep Ferrer, Albert Parra i Berni Manzambi
Ballarins: Raffaella Crapio, Sara Matías, Ferran Orobitg,
Núria Pulido, Georgina Puig, Heika Villar, Vicente Manzambi,
Anna López
Cantants: Josep Ferrer, Berni Manzambi, 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,
Enric Porta
Portadors MEM: David Mora, Miquel Pol i Pau Solé
Presentador: Jaume Carbonell

_27.01.19

_06.02.19

La temàtica, però, és la cultura, en sentit ampli i transversal,
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 els defineixen en pautes
de comportament, institucions on es transmeten aquestes normes i valors, i els artefactes materials que resulten necessaris.

FITXA ARTÍSTICO-TÈCNICA

el Fotografo de Mauthausen. Sala Francesc
Buireu _ 20.30 h //
Passejada
tradicionals de gegants per la Festa de Sant
Sebastià de Malgrat. Malgrat // Obra de
teatre infantil i juvenil de la Xarxa. Festuc
Teatre. Adeu Peter Pantalla. Gran Teatre de
la Passió de Cervera_ 18 h //
Concert cicle d’hivern. Trio Parèntesi. Sala Bach
del Conservatori_19 h //
Obra de
teatre infantil i juvenil de la Xarxa. El Pot
Petit - Nadons 0-4 anys. Quina festa! Aula
Bach Conservatori_18 h //
Festa
Major del Santíssim Misteri de Cervera.
Anada a ofici i missa. Esglèsia de Santa Maria_20 h //
Joc de vins. Biblioteca Comarcal_20 h //
Misteri
Folk. Església de Sant Joan Degollat_20.30 h //
Concurs sardanes revesses.
Auditori Municipal_ 11.30 h // Cicle de Teatre
Apassiona’t. Broadway a capel.la. Gran
Teatre de la Passió de Cervera _19 h //
Paraules del vi amb Corrandes són corrandes. Biblioteca Comarcal_20
h // Cicle Gaudí de cinema català: Petra.
Sala Francesc Buireu_20.30 h //
Processó del puro. Carrers de la ciutat_12 h //
Obra de teatre infantil i
juvenil de la Xarxa. Charlie Mag. Formidable. Gran Teatre de la Passió de Cervera_ 18 h //
Tres dones, una lluita: Simone
de Beauvoir, M. Aurelia Capmany i Herminia Grau. Casa Museu Duran i Sanpere_20 h
Cicle de Teatre Apassiona’t.
Immortal de Bruno Oro. Gran Teatre de la
Passió_19 h //
Cicle Gaudí de
cinema català: Entre dos aguas. Sala Francesc Buireu_20.30 h //
Carnaval.
Carrers de Cervera_ 18 h //
Obra
de teatre infantil i juvenil de la Xarxa. Marcel Gros. La gran Aventura. Gran Teatre de
la Passió_ 18 h // I Jornada ArtSingular. Casa
Dalmases_10.30 a 17.30 h //
Representacions de la Passió de Cervera. Gran
Teatre de la Passió_10 h // Concert de l’intercanvi entre l’escola de música de Barberà
del Vallès i Conservatori de Cervera. Auditori_12 h //
Setmana Art
Singular. Casa Dalmases_00 h //
Representacions de la Passió de Cervera.
Gran Teatre de la Passió_10 h //

_7.03.19

_10.03.19

Ajudant producció i direcció: Gemma Oriol
Ajudant coreògrafa: Georgina Puig
Coreògrafa: Raffaella Crapio
Composició TRAP i BSO: Xesco Grau
Lletra TRAP: Silvia 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

_15.03.19

_16.03.19
_17.03.19

_24.03.19

_25/30.03.19

_31.03.19

_opinió
/Ramon Royes i Guàrdia

/Estefania Balcells, Carme Bergés i Marc Comas

Paer en cap de la ciutat de Cervera

Comissariat de Cervera Capital de la Cultura Catalana

Cervera ja és, per a orgull de cerverines i cerverins, capital de la cultura catalana.
Aquest esdeveniment històric a la nostra ciutat suposa una gran oportunitat per
a tots nosaltres, que estic convençut que sabrem aprofitar. Consolida el nostre
posicionament de marca com una ciutat que vol fer de la cultura el seu segell més
important. Posarà més que mai en valor els nostres esdeveniments més tradicionals i també els de més recent creació. La capitalitat cultural serà també un gran
aparador per la nostra capacitat creativa i de producció cultural pròpia. A Cervera
tenim grans professionals i entitats molt diverses que demostraran que estem més
que preparats per aquest gran repte. El comerç i la restauració tindran també un
important suport per atreure als seus establiments nous clients, consumidors de
cultura, que visitaran la ciutat generant noves oportunitats de negoci.

La cultura és el que som i el que hem après, individualment i col·lectivament, i
també el que volem ser i el que encara no hem après. L’art explica, s’explica i ens
explica la nostra realitat, és a dir la nostra cultura, la que teníem, la que tenim
i la que volem tenir. L’art, com la cultura, no existeix per si mateix, el construïm
les persones per identificar-nos, per reconèixer-nos o per singularitzar-nos. Ens
permet expressar-nos, qüestionar-nos, emocionar-nos i somniar altres mons.
Precisament per això, la cultura ha d’anar més enllà del fet cultural. Ens interessa
la cultura que provoca un impacte, que transforma, que remou, que s’imbrica en
tots els sectors de la societat, que ens fa rics, d’una riquesa que no es mesura en
diners i que no està subjecta a devaluacions.

El nostre patrimoni serà també protagonista per la seva importància històrica i per
la seva bellesa. Som una ciutat afortunada per disposar d’un patrimoni històric i
arquitectònic tan important. Espais com l’Auditori municipal del carrer Major estan
sent millorats per aquest gran esdeveniment en una millora que quedarà per la
ciutat.

Ens interessa la cultura que
provoca un impacte, que transforma,
que remou

No hem d’oblidar que la cultura és
una gran eina d´integració social i
també per combatre la intolerància.
L’activitat cultural de Cervera en els darrers anys és, en quantitat i en qualitat, d’un
nivell més propi d´una ciutat molt més gran a la nostra, això té un gran mèrit i ens
n’hem de sentir orgullosos. Aquest any 2019 l’activitat cultural serà encara més
àmplia i diversa, amb esdeveniments de diferents disciplines que complementaran
una agenda que serà tot un luxe. Per tant, serà també una gran oportunitat per
al nostre públic de gaudir d´actes i espectacles que en condicions normals no
podrien gaudir.
Entre els objectius que ens hem marcat des del comissariat, un de molt important
és acostar la cultura a tots els públics, no solament als consumidors habituals,
sinó també a tots aquells que sovint veuen la cultura amb una certa distància. No
podem ni volem imposar la cultura amb calçador, però convidem tothom a participar-hi lliurement. Els preus seran molt assequibles, no volem que el preu sigui cap
impediment per assistir als espectacles i esdeveniments d´aquest any. Els espais
seran també diversos, i sovint al més propers possible als barris de la ciutat, i hem
pensat també en els públics de totes les edats amb una important participació de
les escoles.
No hem d’oblidar que la cultura és una gran eina d´integració social i també per
combatre la intolerància. Com més cultura, més justícia, més tolerància i més
generositat.
Estem contents que des de Cervera liderem projectes de país amb un gran projecte de ciutat que esperem que tothom se’l faci seu.
Vull manifestar el meu profund agraïment a totes les persones, entitats i administracions implicades i, molt especialment, als patrocinadors privats, que seran claus
per poder fer realitat aquest gran esdeveniment.
Per acabar, no vull oblidar a les preses i els presos polítics catalans, exiliades i exiliats, i artistes que pateixen injustament la repressió per defensar idees legítimes i
democràtiques, tot esperant que es faci justícia i els puguem tenir ben aviat entre
nosaltres.
Arranquem doncs el gran any de la cultura catalana a Cervera.

Tot això tan abstracte i tan real, tan immaterial i tan palpable, tan complex i
tan senzill, és el que volem aconseguir amb la capital cultural de Cervera. Les
persones, individualment i col·lectivament, són les que han creat una programació
rica, diversa, inclusiva, participativa, critica i reflexiva. Aquesta programació pretén
crear nous projectes que transcendeixin l’impacte del mateix esdeveniment i que
pervisquin més enllà del 2019. Crear propostes i discursos de producció pròpia
capaços de fer el trànsit d’allò local a allò universal és també un dels reptes vitals
de la capital cultural de Cervera. Posar en valor el talent local ens permet vindicar el territori, reconèixer la seva potència cultural i creadora i generar orgull de
pertinença. Ens interessen els petits relats, sovint anònims, íntims i aparentment
senzills, però veritablement fonamentals, que conformen les grans històries.
La mirada contemporània per explicar el passat i entendre el present, però sobretot per a dialogar-hi i reflexionar-hi críticament, és també, sens dubte, un dels
eixos principals d’aquesta programació cultural. Una programació que pretén, ja
no com a objectiu sinó com a obsessió, arribar a tot i a tothom. En aquest sentit, el
nostre repte és enderrocar barreres i fronteres, tant físiques com mentals. Adaptar
els discursos formals i narratius a tots els públics, no establir límits geogràfics,
ni intel·lectuals ni generacionals, minimitzar els preus i maximitzar els horaris,
i treballar conjuntament amb tots els sectors són algunes de les mesures que
aplicarem per aconseguir aquest repte.

Una programació que pretén, ja no
com a objectiu sinó com a obsessió,
arribar a tot i a tothom
Cervera és la ciutat més petita de les que fins avui han tingut el títol de Capital de
la Cultura Catalana. Podria semblar petita i fràgil com una papallona. De vegades,
però, el petit i fràgil aleteig d’una papallona pot provocar un huracà. En aquest cas
un cicló cultural.

Visca la Cultura!
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_moments màgics espais únics
_CARRERÓ DE LES BRUIXES
Cervera va ser una vila emmurallada des d’antic. Al segle XI es
documenta el primer nucli de cases al voltant del castell. Més
tard, al segle XII, es crearà una vila closa al voltant del Carrer
Major. Exteriorment, hi trobaríem el camí de ronda que envoltava
aquest recinte fortificat: els actuals carreró de les Bruixes i
carrer Sabater tenen el seu origen en aquest moment. Amb el
temps, l’engrandiment dels habitatges els convertiran en carrers
coberts i difuminaran la seva estructura originària.

_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”. Al segle XVIII la
majoria 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 d’aquesta via conserven encara una
estructura medieval amb voltes apuntades i elements propis de
l’economia agrària i vitícola de la zona.

_ 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 el 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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_CUINA DE LA CASA
DURAN I SANPERE
El Carrer Major de Cervera, eix neuràlgic de
la ciutat fins al segle passat, va ser el lloc
escollit per la majoria de famílies benestants
del territori. Un dels exemples més singulars
és la Casa Duran i Sanpere, la qual ens permet
fer un viatge en el tremps i traslladar-nos a
les formes de vida del segle XIX. De totes les
estances de la casa, una que destaca com a
lloc de trobada, de sorolls i d’olors de l’època,
és la cuina. Un espai que es transforma i que
incorpora la tecnologia del moment.

_06 /gener/febrer/març 2019

_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. A la planta baixa
de l’edifici es van ubicar gran part de les aules
i al pis superior destaquen els espais més
representatius: el Paranimf, amb una doble
funció civil, per a la celebració dels principals
actes acadèmics, i religiosa. És l’indret que té
més càrrega simbòlica i monumental amb el
retaule de Jaume Padró que el presideix.

Balm

es

_ARXIU COMARCAL DE LA SEGARRA
L’Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG) conserva un important fons del qual destaquen
el de l’Ajuntament de Cervera i el del Districte
Notarial. Del primer 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) remarcar el gran nombre de protocols
conservats.

FARINERA
L’antiga farinera de Cervera va ser projectada
per l’arquitecte modernista Cèsar Martinell
l’any 1922. La seva construcció marca una
expansió industrial que va mantenir, però,
l’esperit agrícola de la comarca de la Segarra,
anomenada en moltes ocasions “el graner de
Catalunya”. Cèsar Martinell va quedar impactat
per la silueta de la ciutat i diuen que va afirmar:
“Cervera té la torre de la religió (campanar de
Santa Maria) i la de la ciència (campanars de la
Universitat); jo faré aquí la torre del treball”.

MAZONI
CAL COROMINAS
8 de març _ 20, 21.30 i 23 h
Preu: 5 €
Mazoni presenta en solitari, només amb
la seva veu i la seva guitarra, “Carn, os
i tot inclòs”, un viatge cap al cor de les
cançons per mostrar-ne allò que n’és
imprescindible: la melodia i la lletra.
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.

DANI ORVIZ VS SALVA SOLER
COMBAT POÈTIC
PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
8 de març _ 21 i 22.30 h
9 de març _ 22.30 h
Preu: 5 €
Els poetes Dani Orviz i Salva Soler, dos
dels referents mundials del Poetry Slam
i la poesia escènica, presenten un xou
interactiu en el qual recreen un combat
de boxa. El públic és qui decideix amb
els seus vots qui és el guanyador. Amb
una poesia nova, fresca, dinàmica,
carregada d’energia, 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.

COMPANYIA SOL PICÓ
FARINERA
9 de març _ 19.30 i 21 h
Preu: 5 €

BETH RODERGAS
CAL COROMINAS
9 de març _ 21.30 i 23 h
Preu: 5 €

Halab és el nom que rebia antigament
la ciutat d’Alep, a Síria. Aquest muntatge pretén donar visibilitat al drama
humanitari dels refugiats que cada dia
arrisquen les seves vides creuant el mar
Mediterrani per fugir del terror dels seus
països. 20 ballarins estudiants de dansa
del nostre territori, acompanyats de la
música en directe de Pere Jou, interpretaran aquesta peça coreografiada per
Sol Picó.

Beth presentarà, acompanyada de Pablo
Garrido a la guitarra, els temes del
seu darrer treball, Família; recuperarà
peces de l’anterior, Segueix-me el fil;
i interpretarà versions molt personals
d’artistes i bandes que ella admira.
Segueix-me el fil i Família són els dos
discos més personals de la cantant, en
català i amb temes compostos per ella
mateixa i per altres autors de l’escena
pop com Carles Sanjosé, Marc Ros, Pere
Jou, Litus, Valen Nieto i Ismael Inarejos.

ESPAI GASTRONÒMIC
TAST MARIDATGE
DE FUSIÓ CERVERINA
8 de març _ 20 a 23 h
9 de març _ 20 a 23 h
Preu: 20 €

CARRETADA DE CONTES
COMPANYIA LA GUILLA TEATRE
CELLER DEL CARRERÓ
DE LES BRUIXES
9 de març _ 11.30 i 17.30 h
10 de març _ 11 h
Preu: 5 €
Han arribat dos personatges estranys i
curiosos a la vila que semblen viatjants.
Són la Filigrana Gràcia i en Joseph Tour,
que 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!

QUARTET TEIXIDOR
ARXIU COMARCAL DE LA SEGARRA
9 de març _ 12.30 i 19 h
10 de març _ 12 h
Preu: 5 €
La documentació musical que es conserva
a l’Arxiu Comarcal de la Segarra és d’una
gran rellevància. En el camp de la música
de cambra es conserven obres d’autors
que van tenir una gran difusió per tot
Europa, juntament amb obres d’autors catalans que no han tingut el reconeixement
merescut. A través del Quartet Teixidor escoltarem un exemple de cada cas: Les Set
últimes paraules de Crist a la Creu, op.
51, de Haydn, i el segon dels sis quartets
de Josep Teixidor. D’aquests quartets se’n
coneix una única còpia manuscrita que es
conserva a l’Arxiu.

LES VEUS SILENTS
DE LA PASSIÓ MEDIEVAL
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT
9 de març _ 18 i 20 h
10 de març _ 13 h
Preu: 5 €
El coratge i la integritat en la lluita per
la justícia de Clàudia, muller de Pilat. La
misericòrdia i la compassió de Verònica,
que acompanya Jesús en la crucifixió
i que mira d’esmorteir el seu dolor. La
lleialtat i l’amor de les dones que vetllen
la creu, entre les quals Maria, la seva
mare. La fidelitat i devoció de Maria
Magdalena, que serà la primera a veure
el Crist ressuscitat. Aquestes són Les
veus silents de la Passió Medieval de
Cervera.

_Punts de venda d’entrades anticipades: Museu de Cervera i Conservatori Municipal. Consulteu ofertes a www.cervera2019.cat

Un maridatge a 4 mans, amb la participació
del xef Sergi Ortiz, conegut per presentar
en format “japo” els millors productes de la
comarca i el sommelier Juanjo Ceresuela,
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.

ESPAI VERMUT
CASA DALMASES
9 de març _ 10 a 14 h
10 de març _ 10 a 14 h
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