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_programació
PRESENTACIÓ DE L’ANTOLOGIA
POÈTICA “JAUME FERRAN,
CAUDAL DE VIDA Y POESÍA”

PRESENTACIÓ-TERTÚLIA AMB:
RAFAEL NADAL, MARC ARTIGAU,
SÍLVIA SOLER I GERARD QUINTANA. Conduïda per Alba Granell

CÓRRERLAVEU#2

CÓRRERLAVEU#3

AUDITORI MUNICIPAL
4 D’ABRIL
19 H
L’antologia poètica “Jaume Ferran, caudal de vida y poesía”
té com objectiu donar a conèixer una selecció de l’extensa obra
poètica de l’escriptor, la major part exhaurida, que representa
una bona part de la seva àmplia producció literària.
Aquest llibre presenta un recorregut per la poesia de Ferran compilada a partir d’una sèrie de blocs temàtics, inclou també una
síntesi biogràfica i ressegueix a la seva trajectòria poètica.
L’acte de presentació comptarà amb la participació del paer en
cap, Ramon Royes, i de M. Pilar Hernández i Montse Pont, estudioses de la seva obra i autores de l’Antologia, i del Conservatori
de Cervera.

AUDITORI MUNICIPAL
10 D’ABRIL
20 H

PASSIÓ MEDIEVAL
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CERVERA
6 D’ABRIL
19 H
La reconstrucció històrica de la Passió Medieval de Cervera és
un projecte que ha anat creixent a poc a poc; fruit de la recerca
històrica, el rigor, la perseverança i el treball en equip. Una representació que ens obre la porta a l’època medieval i ens convida
a retornar als orígens d’una de les passions més antigues: la
Passió de Cervera.
L’escenografia, el vestuari, la posada en escena, els efectes
especials i la il·luminació s’han estudiat curosament per tal de
mantenir-los fidels a l’època, creant d’aquesta manera una producció no només interessant des del punt de vista cultural, sinó
també des del punt de vista històric. El text s’ha adaptat a un sol
acte per poder-la representar en una sola sessió i la música s’ha
compost per a la producció, fent una aproximació de la sonoritat
i l’estil religiós medieval.
La Passió Medieval de Cervera torna a l’església de Santa Maria
mantenint tres espais diferenciats: el Cel, l’Infern i la Terra. En
aquest acte teatral i litúrgic, que es va estrenar l’any 2016, hi
intervenen més de 150 persones, entre actors i actrius, tècnics
i equip artístic.

En aquesta nova cita del cicle “Córrer la veu” els protagonistes
seran quatre noms destacats del panorama literari i cultural del
país que ens parlaran de les seves obres en una presentació
tertúlia conduïda per Alba Granell.
Rafael Nadal, premi Ramon Llull per l’obra El fill de l’italià, una
novel·la que explica l’odissea d’un grup de mariners italians que
el 1943 es van refugiar a Caldes de Malavella.
Marc Artigau, premi Josep Pla per l’obra La Vigília, la primera
novel·la que escriu en solitari per a públic adult que explica la història d’un periodista que ha d’escriure una biografia per encàrrec.
Sílvia Soler presentarà El fibló, la seva darrera novel·la, protagonitzada per tres germans que hereten la casa d’Alella en la qual
van créixer i decideixen anar-hi a viure.
El músic Gerard Quintana presentarà el seu debut en el món de
la novel·la amb l’obra Entre el cel i la terra, una història d’amor
que retrata aspectes socials i polítics de la Catalunya de la segona meitat del segle XX.
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TROBADA DE TEATRE DE SECUNDÀRIA DE CATALUNYA
2 I 3 DE MAIG
GRAN TEATRE DE LA PASSIÓ
La 34a edició de la Trobada de Teatre de Secundària s’organitza
aquest any, coincidint amb la capital cultural, a Cervera.

I JORNADA SOBRE CIÈNCIES
SOCIALS I HUMANES A LA
SEGARRA HISTÒRICA
DISSABTE 27 D’ABRIL DE 2019
DE 9 A 16.30 HORES
AUDITORI MUNICIPAL DE CERVERA

La trobada acollirà més d’un centenar d’alumnes de teatre de
deu escoles d’arreu de Catalunya, en què cadascuna representarà el projecte teatral que ha preparat durant el curs.

Jornada científica i divulgativa on s’exposen diferents treballs científics sobre
ciències socials i humanes a la Segarra
en una sessió oberta a la ciutadania,
als docents dels centres educatius, als
estudiants de batxillerat dels instituts
de la comarca i als especialistes de les
diferents branques relacionades amb
les ciències socials i humanes.
La jornada permetrà conèixer les recerques engegades des de diferents
associacions i també d’àmbit individual
i coordinar-se millor si és necessari.
D’altra banda, els resultats de la jornada donaran forma al segon número
de la revista “Sikarra”, que publicarà el
Centre d’Estudis Segarrencs.
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LES ENTITATS A L’ARXIU
ARXIU COMARCAL DE LA SEGARRA
DEL 25 D’ABRIL AL 5 DE JULIOL
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 trimestrals amb el
títol genèric: “Apropa’t a l’Arxiu! La història
al teu abast”.
La primera d’aquestes mostres va ser “Petits grans tresors de l’Arxiu”. Ara arriba la
segona, que amb el nom de “Les entitats a l’Arxiu”, mostrarà els fons i les tipologies documentals que custodia l’Arxiu han dipositat els seus fons per garantir-ne un
Comarcal de la Segarra exposant i donant tractament arxivístic, una bona preservació i
a conèixer les entitats de la comarca que difusió.

_programació
DIA MUNDIAL DE L’ACORDIÓ
PARANIMF I PATIS DE LA UNIVERSITAT
MUSEU DE CERVERA
4 DE MAIG
El Dia Mundial de l’Acordió arriba a la seva tercera edició amb
un programa més extens i una novetat important: el primer concurs d’acordió.
Al llarg de tota la jornada, el Dia Mundial de l’Acordió acollirà
concerts al carrer; demostracions; luthiers; distribuïdors; editorials; compositors; un concert solidari amb Brass Greu, acordions BCN, Illumbe i orquestres d’acordions a les 17.30 h; un
concert de Gorka Hermosa, acompanyat de Malandro Club a les
20 h; i una exposició sobre la història de l’acordió al Museu de
Cervera.

3a JORNADA CASES
ICÒNIQUES DE CATALUNYA
CASES MUSEU: una oportunitat
per construir nous relats
DIVENDRES 24 DE MAIG DE 2019
DE 10 A 14.30 HORES
AUDITORI DE CERVERA
CASA MUSEU DURAN I SANPERE
El 2017 es constitueix Cases Icòniques de Catalunya, una plataforma impulsada per diferents institucions culturals vinculades
al geni creatiu, artístic i cultural dels seus dissenyadors o habitants, amb l’objectiu d’impulsar un espai de treball i cooperació
entre els seus membres. Una de les accions importants és la
celebració d’una jornada tècnica que arriba a la seva tercera edició. Aprofitant que la Casa Museu Duran i Sanpere n’és un dels
membres fundadors i que aquest 2019 Cervera és Capital de la
Cultura Catalana, la 3a Jornada de Cases Icòniques se celebrarà
a la ciutat. En aquesta nova edició, el focus d’interès i debat se
centrarà en la necessitat de construir nous relats, més socials i
igualitaris, a partir d’unes cases icòniques que esdevenen escenaris de vida d’excepció.

RECERCAT

Jornada de cultura i
recerca local dels
territoris de parla catalana
3, 4 I 5 DE MAIG
DIVERSOS ESPAIS
Durant tres dies la ciutat de Cervera viurà una intensa activitat a
l’entorn de la cultura i la recerca local del conjunt dels territoris
de parla catalana.
Una gran fira, on es podran trobar les novetats editorials de la
recerca local i comarcal, així com una mostra dels projectes més
destacats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals
participants, serà el centre neuràlgic del Recercat, a la plaça
Pius XII. El Gran Teatre de la Passió, el Paranimf de la Universitat, l’Auditori i Sant Joan acolliran diverses exposicions i la sala
Francesc Buireu, presentacions, taules rodones i debats. El lliurament del premi Recercat i el RecerXic, amb activitats per als
més menuts, completen aquestes jornades.

TROBADA DE CORALS
DE CATALUNYA
9 DE MAIG
CONCERTS: GRAN TEATRE DE LA PASSIÓ A LES
10 H I 13 H / TALLERS I ACTIVITATS: PL. UNIVERSITAT I PL. PIUS XII DURANT TOT EL MATÍ
El dia 9 de maig Cervera es convertirà en la capital del cant coral
juvenil de Catalunya. Prop de cinc mil cantaires d’un centenar
d’instituts de tot el país assistiran a la XXV Trobada de Corals de
Secundària, organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La trobada, que tindrà lloc al Gran Teatre
de la Passió, comptarà amb les orquestres dels conservatoris de
Cervera, Lleida, Vila-seca i l’Institut Oriol Martorell de Barcelona.
Aquest trobada nacional del cant coral juvenil s’organitza enguany a Cervera en motiu de la capitalitat cultural catalana.

TROBADA DE BALLS DE GITANES
I MOSTRA DE BALLS PARLATS
DIVERSOS ESPAIS
25 DE MAIG
Per commemorar el cinquè aniversari del Ball de Gitanes de
Cervera s’ha organitzat aquesta trobada, que comptarà amb la
participació dels Balls de Gitanes de Vilafranca del Penedès, Sant
Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, i Igualada.
18.00 h- Inici de la cercavila a la plaça Universitat.
18.45 h- Arribada a la plaça Major i Mostra de Balls Parlats.
21.00 h- Sopar de germanor i concert a Sant Domènec amb el
grup The Vintage Clock i el DJ David Beatz.
Concert gratuït
Sopar: 8€ . Venda de tiquets a Botiga Anna Maria i
La Croissanteria a partir del 6 de maig.

VESTIM SEGARRA FESTIVAL
CAL RACÓ
11 DE MAIG
DE 13 H FINS A LA MITJA NIT
“Vestim Segarra” és un esdeveniment organitzat per l’Associació de Dissenyadors de Roba i Complements de la Segarra i el
Consell Comarcal de la Segarra, que unifica moda, art, artesania
i gastronomia km0.
Aquest any es realitzarà a Cervera en motiu de la capitalitat cultural de la ciutat i tindrà novetats, és per això que es titularà “Vestim
Segarra Festival”.
El festival començarà amb un vermut, a les 13 hores, amb l’estrena del documental “Vestim Segarra” i amb la música de Blood
Bond, en un espai amb parades d’artesania amb productes de la
zona tant alimentaris com de bijuteria, complements, decoració
per a la llar i molta moda. La programació continuarà, a les 17
hores, amb el dj Noc el Barroc; i a les 19 hores tindrà lloc la
desfilada, l’esdeveniment estrella del dia. Comptarà amb els dissenyadors que formen l’Associació: Marina Codina, Marta Huerta,
Enric Porta, Mireia Rius i Gemma Oriol i amb dissenyadors convidats de la comarca: Un Gos Tres, Montse López, Quatre Joies,
Seyart i Xènia Villaró. Tots els dissenyadors exposaran els seus
productes més creatius sobre les i els models de Madga Simó. El
festival es tancarà amb una sèrie de tapes de la restauració i el
comerç segarrenc i amb la música de The Vintage Clock.

MARIA CANALS
DIVERSOS ESPAIS
17 DE MAIG
DURANT TOT EL DIA
El “Maria Canals porta cua” és una activitat cultural que pretén
apropar la música en general i el piano en particular a tota la població. El 17 de maig es posaran a disposició de tothom que els
vulgui tocar dos pianos de cua a Cervera. L’activitat s’emmarca
dins del Concurs Internacional de Piano Maria Canals. A més, la
Paeria de Cervera, juntament amb el Conservatori, ha programat
per aquest dia diverses activitats a l’entorn d’ambdós pianos. Al
matí més d’un miler d’alumnes de totes les edats procedents
dels diferents centres educatius de la ciutat i de la comarca protagonitzaran una activitat educativa a l’entorn dels pianos. Per
la seva part, els més petits participaran en un espectacle de la
companyia de teatre Campi Qui Pugui. Els alumnes del Conservatori actuaran durant tot el dia i hi haurà també un espai de cafè
concert, amb música en directe. Es preveu també la presència
d’un pianista que actuarà per cloure aquesta gran festa del piano
i farà classes magistrals obertes al públic.

DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS I LA NIT DELS MUSEUS
18 DE MAIG
El Dia Internacional dels Museus 2019 se centrarà en els nous
papers que exerceixen els museus com actors actius en les seves comunitats. Els museus com a eixos culturals: el futur
de la tradició.
La proposta d’aquest 2019 és doble. D’una banda, plantegem
una acció comuna amb tots els integrants de la Xarxa de
Museus de les Terres de Lleida i Aran amb l’objectiu d’introduir la multiculturalitat en el nostre discurs museogràfic i de
crear vincles emocionals. D’altra banda, ens afegim al Festival
Espurnes Barroques que té per objectiu principal oferir experiències culturals al voltant del barroc, amb una jornada intensa
que inclou concerts, conferències i una proposta artística a la
Paeria i al Museu de Cervera. El final de festa serà la Nit del Museus amb un concert itinerant a la Casa Museu Duran i Sanpere.
Consulteu programació específica i al detall a:
www.museudecervera.cat / www.cccc2019.cat
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FESTIVAL DE PASQUA

_entre l’11 i el 21 d’abril

El Festival de Pasqua de Cervera arriba a la 9a edició consolidat com el certamen referent de la música clàssica catalana del
nostre país. Estarà vinculat enguany a la celebració de Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019 i tindrà lloc entre l’11 i el 21 d’abril.
Diferents espais de la ciutat presentaran 14 concerts al llarg dels 10 dies de festival, amb estrenes i espectacles creats específicament
per a l’ocasió. El Festival de Pasqua, organitzat per la Paeria de Cervera i dirigit per Josep Maria Sauret, és un punt de trobada i un
aparador pel sector de la música clàssica a Catalunya.
D’entre les accions més rellevants de l’edició d’enguany figura l’encàrrec al Padrí del Festival, Salvador Brotons, d’una obra en
motiu de la Capitalitat de la Cultura Catalana de Cervera 2019. Es tracta del poema simfònic 660 anys per a cobla i percussió que
s’estrenarà en el marc del festival, així com la cantata L’espill encantat del compositor cerverí Jordi Castellà, que s’articula a partir
de l’obra Quadern de música de l’escriptor cerverí Jaume Ferran.

DESTACATS
_L’ESPILL ENCANTAT (Concert familiar )

Divendres, 12 d’abril / 20.30 h
Gran Teatre de la Passió de Cervera

Grups corals, solistes i orquestra de professors,
del Conservatori de Cervera.
Jordi Castellà, director i compositor
Núria Mas, directora grups corals
Montse Pont, lletra i guió
Marc Castellà i Xavier Hidalgo, direcció artística
Josep Ferrer, baix solista
Anna Encuentra, solista infantil
L’espill encantat és una cantata de nova creació,
estrena, encàrrec i producció pròpia del festival, per a
cor infantil, solistes, narrador i conjunt instrumental.
Es basa en el Quadern de música de Jaume Ferran,
escriptor cerverí i fill predilecte de la ciutat, i escrita
per Jordi Castellà (música) i Montse Pont (lletra i guió),
ambdós, també cerverins.

_CATALUNYA UNIVERSAL

Amb Salvador Brotons
Inclou l’estrena absoluta 660 anys, producció del
festival i de Cervera Capital de la Cultura Catalana
Dijous, 18 d’abril / 21 h
Paranimf de la Universitat de Cervera
Coral Polifònica de Puig Reig
Cobla Mediterrània
Robert Armengol, percussió
Salvador Brotons, director
Amb la participació de Josep Maria Sauret, director
L’emblemàtic paranimf de la Universitat de Cervera
s’engalana per acollir una producció pròpia del festival,
l’estrena del poema simfònic 660 anys, escrit per a
cobla i percussió pel padrí d’enguany, el compositor
Salvador Brotons, per encàrrec del Festival de Pasqua
amb motiu de la celebració de la Capitalitat de la Cultura Catalana de Cervera aquest 2019. La vetllada també
inclourà l’estrena de l’obra Per tu, Catalunya per a cor i
cobla, del mateix Brotons, i es completarà amb la interpretació de grans obres simfòniques per a cor i cobla.

CULTURA
_05.04.19 Xerrada “Coneixem o sentim

el que és essencial?” sobre l’experiència de

Lluís Llorens al Nepal. Auditori de Cervera_20
h //

_06.04.19 Concert de la Trobada de

Guitarres de Ponent. Paranimf de la Univer-

sitat_18 h // Cinema al Gran Teatre: Dumbo.
Gran Teatre de la Passió_17.30h // Cinema al
Gran Teatre: El gordo y el flaco. Gran Teatre
de la Passió_20.30h //

_07.04.19 Repre-

sentació de la Passió de Cervera. Gran Tea-

tre de la Passió_10h // Festa de cloenda de la
Xarxa de Cervera. Pavelló Polivalent_17.30h.

_10.04.19 Presentació del documental

//

VAM VOTAR. El referèndum de l’1 d’octubre
a Cervera, d’Albert Morales. Una producció
del Museu de Cervera. Sala Francesc Buireu
(c. Manuel Ibarra s.n)_20.30h //

_13.04.19

Representació de la Passió de Cervera. Gran
Teatre de la Passió_16h //

_19.04.19 Repre-

sentació de la Passió de Cervera. Gran Teatre
de la Passió_16h //

_21.04.19 Caramelles

de Cervera 2019. Carrers i places de Cervera_ A partir de les 10h //

d’abril

_Del 23 al 28

Setmana Cultural de Sant Jordi

(pròximament podreu consultar la programació
específica que s’editarà) //

_24.04.19 Pre-

sentació del llibre guanyador del premi 7lletres. Sala Francesc Buireu_19h //

_26.04.19

Cicle Gaudí de cinema català: Un viaje al
cuarto de una madre. Sala Francesc Buireu
Dissabte, 13 d’abril / 12 h
Església de Sant Domènec
_POESIA DE LA TERRA - Concert de Lídia Pujol
Seguidament
Davant de l’església de Sant Domènec
_DE LA TERRA A LES ESTRELLES - Conversa amb el director del festival, Josep Maria Sauret, amb tast de cervesa de la
Fundació Casa Dalmases
Dissabte, 13 d’abril / 21 h
Paranimf de la Universitat de Cervera
_VIATGE SONOR DE L’OJC
I ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS
Divendres, 19 d’abril (DIVENDRES SANT) / 11.30 / 13 h
Museu Comarcal de Cervera
Casa Museu Duran i Sanpere (c. Major, 115)
_EL VIOLONCEL DE PAU VIDAL
Concert de proximitat
Divendres, 19 d’abril / 21 h
Auditori Municipal de Cervera (c. Major, 59)
_CANÇONS D’AHIR, CANÇONS D’AVUI
Amb la Coral Sant Jordi
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Dissabte, 20 d’abril / 11.30 h / 13 h
Casa Dalmases (c. Major, 89)
_CATALANS I UNIVERSALS: EMILI PUJOL
Concert de proximitat
Maria Ribera Gibal, guitarra
Dissabte, 20 d’abril / 17.30 h / 19 h
Celler dels Encants del Llibre (c. Major, 15)
_CLAVELL AL BALCÓ
Concert de proximitat
Dissabte, 20 d’abril / 22 h
Auditori Municipal (c. Major, 59)
_PURA CREATIVITAT: L’ART DE LA IMPROVISACIÓ
AMB MARCO MEZQUIDA
Diumenge 21 d’abril (PASQUA) / 19 h
Església de Sant Agustí (c. Major, 109)
_JOIES DEL PATRIMONI LOCAL
L’orgue Francesco Teppati

_més informació a www.festivaldepasqua.cat
i www.cervera2019.cat

_20.30h //

_27.04.19 Representació de la

Passió de Cervera. Gran Teatre de la Passió_16h

// Celebració dels 20 anys de la Segarrenca.
Plaça del Síndicat_ 18h //

_28.04.19 La

llegenda de Sant Jordi a càrrec de la Caser-

na. Patis de la Universitat de Cervera_ 18 h //

_10.05.19

Concert de la cantat amb 4t

de primària. Paranimf de la Universitat_11.30h
//

_15.05.19

Celebració de la Diada de

Sant Isidre. Tot el dia //

_17.05.19

Cicle

Gaudí de cinema català: Superlòpez. Sala
Francesc Buireu_20.30h //

_18.05.19 Fuig

Bèstia. Espectacle familiar. Auditori de Cervera_18h //

_19.05.19 Festa Major de Sant

Roquet de Castellnou. Nucli de Castellnou //

_26.05.29 Concert-espectacle El pot petit. Gran Teatre de la Passió_17.30h.

_opinió

PASSATGE

_l’espot de Cervera Capital
de la Cultura Catalana 2019
del cineasta Xavi Marrades
Som fruit de la terra i l’intangible.
Som llavors d’un futur que tot just desperta.
Som cultura.
L’espot de CCCC2019 consisteix en una aproximació poètica a Cervera a través dels
seus habitants i dels seus paisatges. El discurs, dins del realisme màgic, es mou entre
la dimensió quotidiana i al·legòrica de les coses i ens remet a la idea de cultura com
expressió de l’ànima d’una comunitat.
És una peça purament visual en què s’omet l’ús de la paraula i que busca generar impacte i curiositat.
Ànima. És la part espiritual i immaterial de cada ésser. Remet a una realitat més enllà
de la pròpia existència i memòria. La ciutat també en té, d’ànima: traspassa persones,
animals i la terra sobre la qual està construïda. Ens parla doncs, de la idea d’un inconscient col·lectiu.
Cultura. És el fonament de tot. S’entén com a tota creació humana -material o immaterial- que identifica les persones que comparteixen una realitat. Dona a la humanitat la capacitat de reflexió sobre ella mateixa. Connecta passat amb futur, individu amb universal.
Ànima i cultura ens parlen de l’arquitectura espiritual d’una ciutat i Cervera, en aquest
aspecte, és un lloc ric i singular. El nostre repte rau a com llegir-ne la part intangible i,
en essència, hi ha dos elements que ens funcionen com una matriu de l’univers cerverí:
memòria i terra.
Memòria. És un constant procés de diàleg entre l’antic i el nou. Permet establir connexions que ens ajuden a entendre qui som, d’on venim i cap on anem.
Terra. Aquí a la Segarra s’entén com la natura treballada i precisament la definició grega
de cultura ve d’aquí. La terra també “treballa” els seu habitants per dins.
A Cervera, memòria i terra obren la finestra a una espiritualitat senzilla. Una forma
de veure i relacionar-se amb les coses que ens connecta amb nosaltres mateixos, amb
l’altre i amb el món on vivim.
Més enllà de l’estereotip rural/urbà, cal reivindicar el valor positiu que això transmet en
un món globalitzat i cada cop més desconnectat de si mateix.

_podeu veure Passatge a www.cervera2019.cat

/Salvador Brotons
Music i compositor
Petita reflexió sobre la música a casa nostra
No vull ser mai pessimista sobre el futur de la música coneguda com a “clàssica”
a Catalunya, així com a bona part del món. És ben cert que la quantitat i també la
qualitat dels nostres músics ha millorat considerablement si ho comparem com
estàvem fa 50 anys. Els mètodes d’ensenyament i aprenentatge s’han modernitzat; hi ha més afició a la música; ens hem obert al món; tenim més varietat
de mestres, sistemes pedagògics, tendències, i l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) n’és un gran exemple. Una escola que forma músics amb una
visió més global i completa.

A casa nostra encara hi ha una palesa
mancança d’orquestres professionals
econòmicament ben dotades, festivals i
entitats musicals solvents.
Malauradament, el creixement no ha estat el mateix en les ofertes per ubicar els
professionals ben preparats que surten de les nostres institucions. A casa nostra
encara hi ha una palesa mancança d’orquestres professionals econòmicament
ben dotades, festivals i entitats musicals solvents. La gran part del nostre pressupost per a la música va destinat a les institucions potents i ben consolidades i ens
queden uns recursos limitadíssims per entitats que fan un molt lloable esforç continuat i gran tasca de base que ajuden al fet que un país sigui culturalment fort.
Igualment dol veure com grans quantitats, moltes vegades desmesurades, es
destinen a artistes mediàtics i en canvi d’altres, d’igual o millor qualitat però no
coneguts, s’espera que actuïn gairebé per amor a l’art. És un tema a reflexionar
per tal de considerar potenciar el talent dels nostres artistes joves i no tan joves
perquè es quedin al país, si volem enfortir el nostre país.

És el nostre deure donar suport a la
nostra música, nova i històrica,
per saber qui som i d’on venim.
Per això crec que el Festival de Pasqua de Cervera ha fet i està fent una gran
tasca en potenciar la nostra música i els nostres músics arriscant-se amb la
programació original que el poble català ha de conèixer. És el nostre deure donar
suport a la nostra música, nova i històrica, per saber qui som i d’on venim. Fins
i tot les programacions, també en l’àmbit mundial, són massa conservadores.
Els programadors massa sovint tendeixen a repetir-se: Carmina Burana, 9a
de Beethoven, Rèquiem de Mozart, Traviata de Verdi, etc. Fins i tot dels “grans
compositors” escoltem sempre les mateixes obres. Hi ha molta música boníssima
que no s’ofereix pel risc de fallida econòmica. Ja no em poso amb compositors
menys coneguts o més joves. Aquí el panorama és encara més dramàtic. La meva
experiència com a director i programador em porta a afirmar que si es proposa
bona nova música (contemporània i històrica menys coneguda), aconseguint la
confiança de la teva audiència amb un bon gust musical, no s’ha de témer per
res. La gent respon bé.
Si volem ser un país culte i modern, hem d’anar més enllà. Felicito de tot cor la
iniciativa del Festival de Cervera i també per la Capitalitat d’enguany de la Cultura
Catalana.
Per molts anys!
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DIÀLEGS
Al llarg del 2019 la programació de la Capital Cultural de Cervera establirà una sèrie de diàlegs amb
el nostre patrimoni. Diàlegs és un projecte multidisciplinari realitzat en diversos espais i que té tant
d’exposició com d’intervenció o d’acció performativa. Una sèrie d’artistes i creadors de diferents
disciplines, no només de Cervera i de la Segarra sinó també de la resta de Catalunya, aportaran la

seva mirada i la seva visió a diferents obres, elements i espais de la ciutat. Ensenyar el patrimoni a
través de l’art, descobrir l’art a través del patrimoni. Pintors, fotògrafs, escultors, artistes visuals i
creadors d’intervencions seran els protagonistes dels sis diàlegs que Cervera viurà al llarg del 2019.

DIÀLEG#1
SAKURA –UNA MIRADA D’AQUÍ A L’ORIENT
Sebastià Caus
CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE L’INCENDI
DEL 30 DE MARÇ AL 30 DE JUNY
INAUGURACIÓ: 30 DE MARÇ A LES 21 H
HORARIS: DIVENDRES DE 17 A 20 H
DISSABTES D’11 A 14 I DE 17 A 20 H
DIUMENGES I FESTIUS D’11 A 14 H
El primer dels diàlegs, que anirà a càrrec de Sebastià Caus, tindrà
els ametllers com a principal font d’inspiració. L’ametller com a
objecte i subjecte, però també com a metàfora de la vida, la mort
i l’instant efímer. Les seves fotografies volen anar més enllà de la
visió purament òptica de la imatge reflectida, busquen la vivència
del moment, la sensació de l’espai, l’experiència sensorial.
Les imatges que presenta Sebastià Caus estableixen un diàleg
entre els ametllers i el paisatge, entre la seva floració i la seva
infantesa, entre els nostres ametllers i els cirerers japonesos.
Aquest diàleg, que en el cas de la capella de la Mare de Déu de
l’Incendi portarà el títol de “Sakura, una mirada d’aquí a l’Orient”,
també s’expandirà al llarg del carrer Major, amb fotografies de
gran format, i al parc de l’avinguda Camí de les Forques, amb
una instal.lació permanent.

L’ametller
Inspiració
Infinita

_encara pots veure...

CICLE DE TEATRE
El Tràmit
GRAN TEATRE DE LA PASSIÓ
28 D’ABRIL / 19 H
Per quants diners callaries un secret d’estat? Tres científics són secretament citats pel Ministeri de l’Interior per fer un
peritatge insòlit: S’ha trobat un extraterrestre i hauran de interrogar-ho per dictaminar si és o no és un alienígena.

CICLE DE PRIMAVERA
Orquestres Andreví del Conservatori de
Cervera i l’Orquestra d’Oldenburg
(Alemània)
PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
17 D’ABRIL / 20 H
Gorka Hermosa i Grup Malandro
PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
4 MAIG / 20 H
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Quartet Altimira
AUDITORI MUNICIPAL
19 MAIG / 19 H
Kai Gleusteen, violí
Catherine Ordrenneau, piano
AUDITORI MUNICIPAL
26 MAIG / 19 H

CATIFES DE CIMENT
MUSEU DE CERVERA
Fins el 19 de maig
El món de la rajola hidràulica
es proposa donar a conèixer
els orígens, la tècnica i els seus
principals fabricants a Catalunya.

PETITS GRANS TRESORS
DE L’ARXIU
ARXIU COMARCAL
DE LA SEGARRA
Fins el 18 d’abril
Mostra els manuscrits més
rellevants i singulars que
custodia l’Arxiu Comarcal.

DIÀLEGS
DIÀLEG#2

PETRINOFOS _ JOAN PORREDON
Petrinofos (grec: llum de pedra)
Joc. Diàleg. Interacció. Intercanvi. Descobriment.
Detalls. Llum. Sorra. Pedra. Joc.
Diàleg sensorial amb les mènsules.

MÈNSULA
PLAÇA MAJOR I SANT DOMÈNEC
DEL 7 D’ABRIL AL 29 DE SETEMBRE
INAUGURACIÓ: 7 D’ABRIL A LES 12 H A LA PLAÇA MAJOR
HORARIS: DIVENDRES DE 17 A 20 H / DISSABTES D’11 A 14 I DE 17 A 20 H
DIUMENGES I FESTIUS D’11 A 14 H
El segon diàleg és basa en la mirada col·lectiva sobre un element patrimonial tan 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, Manescal, Carles Gutiérrez, Joan Porredon, Elena Lucio, Roser Sàrries
i Pentáculo escultores (Stefano Dalle Vedove, Max Dalmau Abraham, Giulia de Manincor,
Takehiro Iwata, Simone De Santis).

SOPHÓS _ GEORG MASSANÉS I MANESCAL
La posició d’aquesta escultura reflecteix, invertits,
els plans inclinats cap endavant de les mènsules de
la Paeria. Hem triat el cap d’un infant amb un caramel amb bastó a la boca, perquè els nens són de
natural curiosos i escodrinyadors, filòsofs petits que
busquen respostes als interrogants que presenta
cada aspecte d’una realitat que tot just comencen
a percebre.

EL SISÈ SENTIT- PENTÁCULO ESCULTORES (Stefano Dalle Vedove, Max Dalmau
Abraham, Giulia de Manincor, Takehiro
Iwata, Simone De Santis)
Els cinc sentits són la connexió amb la realitat que
ens envolta. Més enllà d’això hi ha el Sisè Sentit.
Jugant amb la nostra escultura, barrejant els rostres
femenins que fan de reflex a cinc mènsules de la
Paeria, s’obre pas al Sisè Sentit, que ens permet la
connexió amb la fantasia per explorar les infinites
possibilitats de la vida.

esCAPsat _ GEORG MASSANÉS
Les obres que presenta Massanés són un conjunt
de dibuixos preparatoris, el cap d’un nen, per a realitzar l’escultura que crearan conjuntament amb en
Manescal i tres pintures de gran format amb el mateix subjecte, a més del bust d’aquest nen elaborat
en argila. Des d’un punt de vista formal, vol fer palès
el procés que porta a l’execució de l’obra.

MÀSCARA _ ALBA CUÑÉ
Davant una persona hi ha una màscara que ajuda a
despertar els sentits. Tota persona gaudeix d’un mínim de dues cares, la que vol ser i la que és en realitat. El rostre sovint serveix per expressar-se, però
alguns cops també serveix per amagar-se. Vivim i
mirem a través de la màscara… i contemplem el
món a través de la màscara.

DEVENIR _ ÀNGELA GARCÍA
Aquesta obra simbolitza, en el seu pla arquitectònic,
la verticalitat. L’ascens progressiu implica recorregut. Les mènsules suporten un pes en l’espai intermedi. Els seus cicles no són humans. No percebem
els seus microscòpics canvis. Però també estan
atrapades en el cicle de transformació de la matèria.

EMPRESONATS _ AGNÈS PLA
La presó que realment ens empresona és la que es
forja dins de nosaltres mateixos. La que ens consumeix i ens paralitza.
La seva ànima ha sucumbit. Es rendeix a la vida. La
vida que no pot prendre. Abandonat de tota esperança, ja no busca, no mira, no crida.

SOM CAPS _ MANESCAL
Aquestes obres en fusta són per Manescal un retorn
als caps romans intercanviables que de petit veia
tot sovint al Museu Romà de Barcelona, al Quattrocento, a les talles postimpressionistes de Gauguin...
Tenint present aquesta barreja estilística, s’ha submergit en l’esperit de les mènsules de Cervera.

DESIG JACENT _ ROSER VALLÈS I
ÀNGELA GARCIA
Els personatges de les mènsules, que fan referència
al mercat, als sentits i a la presó, sota una mirada
simbòlica podríem dir que representen els humans
obsessionats per aconseguir els seus desitjos, que
els arrosseguen vers una situació d’infelicitat...
El gronxador com a objecte dels que realment anhelen la seva pròpia llibertat.
GEOMETRIA DE LES MÈNSULES _
ROSER SÀRRIES
Una columna a l’infinit per homenatjar les mènsules
de Cervera. Una geometria sagrada per referenciar
el pas del temps. Un moviment helicoidal per traslladar-nos per la història de la ciutat. Aquesta geometria ens porta a les QUINZE mènsules de la plaça,
en grups de CINC a cadascun dels TRES balcons de
la façana de la Paeria.
ELOHIM_ELENA LUCIO
Els caps de cranis allargats han estat trobats en diferents llocs i països al llarg del darrer segle, des de
Mesoamèrica a Egipte, passant per Romania, el mar
Caspi i fins i tot a l’Antàrtida.
Aquesta obra representa d’una manera molt conceptual la imatge dels qui sap si primers pobladors
de la terra, els Elohim o deus hebreus, abans que
succeís el diluvi universal.

PAS DE TEMPS _ CARLES GUTIÉRREZ
L’espectador i una nova mènsula es troben. Al mirar-la veiem moments, que bé poden ser de la mènsula o de l’espectador. Naveguem en els records i
deixem passar el temps. Som merament espectadors? Micromapping. Fabricació digital. Projeccions
amb motius abstractes, històrics, socials, i naturals.
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