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_programació
FESTIVAL SIMFÒNIC

la vegada la cançó Fins que arribi l’alba en honor als padrins del
festival d’enguany, Els Catarres.

Concert de les Orquestres
del Conservatori
ESGLÉSIA DE SANT DOMÈNEC
8 DE JUNY
12.30 H
El Festival Simfònic us convida a gaudir d’una manera diferent
dels espais singulars que amaguen les nostres ciutats amb tot
tipus d’actuacions musicals. El maridatge que proposa el Festival
entre la música i l’arquitectura és sorprenent. El festival arriba a
la 9a edició programant 100 concerts simultanis i gratuïts realitzats per més de 5.000 estudiants d’escoles de música en 100
espais de Catalunya i Balears. Els joves músics interpretaran a

TROBADA NACIONAL DE BALLS
DE DIABLES DE CATALUNYA
DIVERSOS ESPAIS
8 DE JUNY
DURANT TOT EL DIA

CORPUS

A Cervera els assistents al concert tindran l’oportunitat de redescobrir l’església de Sant Domènec des d’una nova perspectiva, la
que ens ofereix Mènsula: un diàleg artístic i contemporani a partir
de la mirada que diferents artistes proposen a un dels elements
arquitectònics més característics de l’edifici de la Paeria com són
les seves mènsules.
A Cervera podreu escoltar les dues orquestres del Conservatori:
l’Orquestra Britten de corda i l’Orquestra simfònica Andreví.
Abans del concert, a les 11.45 hores, hi haurà una visita guiada i
comentada pels artistes a l’exposició Mènsula, ubicada a la mateixa església de Sant Domènec.
Aquest 2019 el Ball de Diables de Cervera – Carranquers celebren el seu 25è aniversari. L’acte més destacat d’aquest aniversari serà la Trobada Nacional de Balls de Diables de Catalunya del
proper 8 de juny, on se citaran més de 1.000 diables d’arreu de
Catalunya en un dels actes de foc més importants que s’hagin fet
mai a les Terres de Ponent.

A Arquitectour Cervera es visitaran habitatges del centre històric, pertanyents a diferents moments constructius, del segle
XVII al segle XXI. El recorregut permetrà veure l’evolució tipològica de diferents edificacions que s’adapten a maneres de viure
i de projectar-se en relació amb la societat i el context urbà.

Per commemorar aquest aniversari també s’han programat diverses activitats durant la Festa de la Colla, els dies 21 i 22 de
juny: la Cursa Orientativa, el Vermut Elèctric, el Ball Parlat i la
Trobada de Diables de la Segarra Històrica, en un correfoc en què
participaran les colles de Sant Guim de Freixenet, Santa Coloma
de Queralt, Sanaüja i Calaf.

5a MOSTRA D’ARQUITECTURA
DE LES TERRES DE LLEIDA I
5è PREMI IGNASI MIQUEL

XERRADA A CÀRREC DE POL AVINYÓ
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Corpus, l’antiga festa major cerverina, omplirà de sons, olors i
danses els carrers del nucli antic un any més amb catifes de
flors, processó, tocs de campanes, música, foc i la Passada del
seguici festiu a la tarda: balls de gitanes, d’espases, gegants,
àliga, cérvol, drac, músics, timbalers… La tarda culminarà amb
la revetlla de Sant Joan.

AUDITORI MUNICIPAL
25 JUNY
19 H

“TOSCA” DE PUCCINI
PLAÇA MAJOR
28 DE JUNY
22 H
L’òpera del Liceu arriba a Cervera amb ‘Tosca’ de Puccini, que
serà retransmesa per una pantalla gegant situada a la plaça
Major, de la mà del projecte ‘Liceu a la fresca’. Prèviament,
el dimarts 25 de juny, el musicòleg i crític d’òpera Pol Avinyó
oferirà una conferència a l’Auditori Municipal de Cervera.
‘Liceu a la Fresca’ és un projecte divulgatiu que té per objectiu
apropar l’òpera al gran públic i ampliar així la cultura operística.
Cervera podrà gaudir d’una de les òperes més populars del
repertori de Puccini, estrenada l’any 1900.
A ‘Tosca’, Puccini relata el triangle visceral entre Cavaradossi,
Tosca i Scarpia. L’obra se situa en el context de la Roma envaïda per Napoleó. Odi, amor, passió, violència i religió són els
eixos temàtics d’aquesta obra mestra del compositor italià.
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DIVERSOS ESPAIS
9 JUNY
DE 10 A 14 H / 16 A 18 H

A la tarda, els balls de diables infantils de Cervera, Torredembarra, Valls i Sant Quintí de Mediona, seran els protagonistes.
Començaran amb un correfoc i seguidament hi haurà una mostra
de Balls Parlats Infantils a càrrec de totes aquestes colles.
A la nit, les 20 colles convidades a la Trobada faran un correfoc
que anirà des de la plaça Major fins la plaça Universitat, on finalitzaran el correfoc amb una gran encesa conjunta. Les colles
convidades a la Trobada són els Balls de Diables de Vilafranca,
Riera de Gaià, Valls, Reus, Tarragona, Sitges Colla Vella, Sant Pere
de Ribes, la Ràpita del Penedès, el Vendrell, Torredembarra, Sant
Quintí de Mediona, Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de Queralt,
Igualada, l’Arboç, Alforja, Esplugues de Llobregat, la Llacuna, Vilaseca i Cervera.

LICEU A LA FRESCA

DIVERSOS ESPAIS
23 DE JUNY
AL LLARG DE TOT EL DIA

ARQUITECTOUR CERVERA

A la tarda es visitarà la Farinera de Cervera, obra de Cèsar
Martinell, construïda el 1922 i declarada Bé d’Interès Nacional.
És una ruta a peu, dirigida al públic en general i que comptarà
amb experts en història de l’art i arquitectes que ens acompanyaran a interiors habitualment de difícil accés.

Exposició de la Demarcació de
Lleida del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
MUSEU COMARCAL DE CERVERA
9 JUNY
18.30 H
La 5a Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida i el 5è Premi
Ignasi Miquel per a joves arquitectes, distingeix les obres més
significatives en l’àmbit de la província de Lleida, acabades entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2018.
L’objectiu de la Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida és
difondre l’arquitectura més rellevant realitzada a les comarques
de Lleida.

_programació
CONCERT AL TÚNEL

#BACHENDANSA

TUNEL AUTOVIA A2
6 DE JULIOL
22 H

20 DE JULIOL
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA - GUISSONA
22 H

Cançons i danses
(Amb la participació de l’Esbart dansaire de Rubí; Marc Castellà, piano; Coral Contrapunto Vocale; Coral Ginesta; i Josep
Miquel Mindán, direcció musical).
Enguany la cita al túnel sota l’autovia vol anar més enllà del format tradicional de concert i és per això que no serà un “concert amb participació d’esbart” sinó espectacle per a cor, piano i
esbart. Aquest tres elements,-cor, esbart i piano,- interactuaran
generant unes sinèrgies molt poc usuals. Els balladors ballant en
directe al so del cor i del piano, i el cor i el piano reaccionant al
moment als moviments dels balladors.
S’interpretaran cançons populars del nostre país arranjades per
grans compositors com Josep Vila i Cassañes, Josep Cumellas
Ribó, Frederic Mompou, Manel Oltra, o Josep Lluís Guzmán entre
d’altres. D’aquesta manera es vol reivindicar 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.

LES COL·LECCIONS
DE L’ARXIU
APROPA’T A L’ARXIU!
LA HISTÒRIA AL TEU ABAST
DE L’11 DE JULIOL AL 30 DE SETEMBRE
L’Arxiu Comarcal de la Segarra s’ha sumat 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.
Després de la primera d’aquestes mostres, que va ser “Petits
grans tresors de l’Arxiu” i de la segona titulada “Les associacions a l’Arxiu”, la tercera cita és “Les col·leccions de l’Arxiu”
. En aquesta ocasió s’exposaran els documents més rellevants
de les col·leccions que es conserven, com són partitures musicals, cartells, fotografies, goigs, manuscrits i impresos de la
Biblioteca de fons antic, entre d’altres.

XVI FIRA DE LUTHIERS

Música barroca i dansa contemporània interpretats per dues entitats 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.
Els concerts de Brandenburg núm. 3 i 5 seran les obres més
destacades del programa, uns concerts cabdals de la història de
la música i típics de l’estil barroc que contenen alguns aspectes
francament experimentals, com són la supressió del contrast
entre un petit grup de solistes i un major grup de cordes acompanyant (Concert núm. 3 ) i el tractament virtuós del clavicèmbal
(Concert núm. 5 ).
Aquest muntatge, que reforça els conceptes de territori, producció pròpia, multidisciplinarietat i diàleg contemporani que des de
la programació de la capital cultural s’entenen com a prioritaris,
s’estrena a Guissona i després, a l’agost, es podrà veure a Sant
Guim i finalment, al desembre, a Cervera. En el cas de Cervera,
Bachendansa tancarà l’any cultural.

EL CARNAVAL DELS ANIMALS

DE C. SAINT-SAËNS I LA MÚSICA
DEL BESTIARI CERVERÍ

UNIVERSITAT DE CERVERA
23 DE JULIOL
TOT EL DIA
La Fira de Lutiers, emmarcada a la Càtedra Cervera Emili Pujol, és única al nostre país.
Aquest esdeveniment situa la ciutat de Cervera en un espai privilegiat dins de l’àmbit musical organitzant un any més la que està considerada com la Fira més important del sud
d’Europa.
La Fira de Lutiers esdevé punt de trobada d’escoles d’arcs i instruments, reuneix artesans
d’arreu i facilita el contacte entre músics, productors d’instruments i aficionats a la música.
Aquest any està dedicada al contrabaix, instrument fonamental i emblemàtic pel món de la
música. Durant la Fira es presentarà un contrabaix d’Agustí Altimira (1837- 1880).
Al llarg de tota la jornada s’han programat diverses activitats com visites guiades, presentacions, taules rodones i el concert de la Fira.

EL CONCERT DE LA FIRA
22 H / PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
Un concert dedicat als instruments originals amb el grup de música antiga Ensemble VienaAlchemica, dirigits per la violinista Lina Tur i el contrabaixista Andrew Ackerman.
Musica Alchemica és un ensemble creat per la violinista Lina Tur Bonet, durant la seva estada a Viena, que ha aconseguit un reconeixement internacional gràcies a moltes de les seves
premiades gravacions. L’activitat d’aquesta formació arriba a tot Europa, Amèrica i Àsia.
A Cervera ens oferiran un viatge des del Barroc al Classicisme amb el contrabaix.
Preu del concert: 10 euros.
Socis dels Amics de la Música i alumnes de la Càtedra, gratuït.

PATI DE LA UNIVERSITAT
26 DE JULIOL
22 H
El Festival Internacional de la Càtedra Cervera Emili Pujol, per aquest 2019, ha preparat un concert on es podrà
escoltar la música descriptiva del “Carnaval dels animals”
de C. Saint- Saëns, a càrrec de l’Orquestra del Festival,
formada pels professors de la Càtedra, i una selecció de
les músiques que acompanyen els elements del bestiari
de la nostra ciutat interpretades per la Banda del Curs. En
aquest concert ens acompanyaran el drac Carranco Bilandó, els gegants i gegantons i l’àliga, fruit de la col·laboració
amb Seny Major, que aglutina les diferents entitats que
formen el teixit de la cultura tradicional de la nostra ciutat.
En aquest espectacle, simbiosi de la música clàssica i la
música tradicional, també podrem escoltar poesies de Pere
Quart, Josep Carner, Joana Raspall i Miquel Desclot, entre
altres. C.Saint-Saëns va composar el 1886 aquesta obra
per divertir-se, per fugir temporalment dels escenaris i del
seu rigor. D’aquesta manera va composar una bretolada
musical genial que no va permetre que s’interpretés en vida
per no desacreditar el seu prestigi de compositor seriós.

_encara pots veure...
SAKURA, UNA MIRADA D’AQUÍ A
L’ORIENT. SEBASTIÀ CAUS

MÈNSULA

CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE L’INCENDI
FINS AL 30 DE JUNY

PLAÇA MAJOR I SANT DOMÈNEC
FINS AL 29 DE SETEMBRE

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
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càtedra cervera

Emili Pujol 2019
_entre el 21 i el 27 de juliol

Quan arriba l’estiu, Cervera i la Càtedra Emili Pujol són música, cultura i vitalitat.
El talent i l’excel·lència es posen de manifest i donen l’oportunitat als joves músics d’aprofundir en els seus estudis. Any rere any la
Càtedra fa possible aquesta important tasca educativa de la mà de prestigiosos i reconeguts professors.
La Càtedra Cervera Emili Pujol és un referent de la música clàssica al nostre país i representa cada any tot un repte per a la nostra
ciutat. Aquest projecte és un retorn directe al territori amb la voluntat que sigui una vegada més una iniciativa de qualitat al servei de
la música i del nostre país.
La Fira de Lutiers, única al sud d’Europa, punt de trobada dels artesans més importants, ajuda també a fer de la Càtedra una experiència única.
La Càtedra combina amb destresa l’aprenentatge amb l’expressió artística del Festival Internacional i del Vila Closa, com un indicador
del progrés col·lectiu, que ens fa sentir ciutadans lliures, educats i cultes.
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CULTURA
_01.06.19 Concert coral Lacetània de
Cervera i coral Doll de veus de Guissona. Església de Sant Domènec_19h. //
_02.06.19 “Cantem Africa” concert i
festa de fi de curs coral infantil Nova
Cervera. Teatre Casal _ 19h. //_08.06.19
Concert Manolo García Acustic. Gran
Teatre de la Passió_21h. // _09.06.19
Mostra de teatre d’alumnes de la Caserna. Teatre Casal_19h. // _10/13.06.19
Festa de Sant Antoni de Padua //
_15/16.06.19 Fira del pa i del cereal.
Plaça Universitat //_16.06.19 Concert de
fi de curs del Conservatori professional de música de Cervera. Gran Teatre
de la Passió_19h. // _21.06.19 Pel·lícula;
“Raons per fugir”. Cicle gaudí. Sala
Francesc Buireu_20.30h. // Mostra de
teatre d’adults de la Caserna. Sindicat
_22h. // _21/22.06.19 Festa de la colla
dels diables Carranquers de Cervera. Casc antic // _23.06.19 Festivitat de
Corpus. Catifes de Corpus. Seguici
festiu. Casc antic // Revetlla de Sant
Joan. Plaça Major // _02.07.19 Concert
d’Antonio Orozco. Gran Teatre de la
Passió_21h. // _03.07.19 Cicle de Cinema
a la Fresca: Hotel Transilvania 3. Patis
de la Universitat_22h. // _05.07.19 Premi
literari “7lletres i més coses”. Església
de Sant Domènec_21h. // _10.07.19 Festa
de Sant Cristòfol // Cicle de cinema a
la fresca: Animals fantastics 2. Plaça
del Sindicat_22h. // _12.07.19 Conferència “Natura i espiritualitat”, a càrrec
de Josep M. Mallarach. Sala Francesc
Buireu_19h //_13.07.19 Carnaval de Seca.
Casc antic // _16.07.19 Festa del barri del
carrer del Carme. Tot el dia // _17.07.19
Cicle de cinema a la fresca: Bohemian
rapsody. Patis de la Universitat_22h. //
_28.07.19 Audició de sardanes amb cobla
Lo Castell. Plaça Universitat_19.30h.

Prop de Hollywood

Fotografies de Claudi i
Frederic Gómez Grau
_del 12 de juliol al 29 de setembre

Nascuts a Cervera, els germans Claudi i Frederic Gómez Grau van utilitzar la fotografia per apropar-se al cinema.
A pocs quilòmetres de casa seva, a finals dels anys cinquanta, Hollywood va desembarcar amb superproduccions
que fugien de la crisi del Sistema d’Estudis per trobar a Europa mà d’obra barata. Les càmeres dels germans
Grau, des de primera fila dels decorats espectaculars d’aquelles superproduccions que evocaven el poder romà o
la Rússia revolucionària, van deixar constància d’un imperi tan enlluernador com efímer. Des de la perspectiva del
franquisme, aquests rodatges aportaven divises i, sobretot, estrelles internacionals que il·luminaven un paisatge
cultural més aviat tenebrós: Ava Gardner, Charlton Heston, Sophia Loren, Rita Hayworth o Omar Sharif; mites a
l’abast dels fotògrafs de Cervera.
El llegat dels Gómez Grau supera les sis mil fotografies que documenten els centenars de rodatges en els quals van
intervenir. Un material preciós que, a més de ser conservat i catalogat, reclamava a crits ser exhibit públicament.
Aquesta exposició mostra fotografies de treball i fotografies personals així com les càmeres i els accessoris que
utilitzaven per retratar les actrius i els actors d’aquelles superproduccions de Hollywood.
Claudi Gómez Grau va ser barber, bibliotecari i paleògraf, abans d’entrar en el món de la fotografia com a retratista,
cronista i etnògraf. Destaquen els seus treballs on va retratar els habitants de la Segarra en el seu habitat quotidià.
A principis dels anys quaranta va obrir un negoci de fotografia a Cervera. Deu anys després va emigrar a Madrid,
on va començar a treballar en cinema professional, tot i que encara col·laborava en el negoci de Cervera, heretat
pels seus germans Frederic i Nuri. A partir dels anys seixanta intervé en el rodatge de diverses superproduccions
de Hollywood, tant a Espanya com en diversos indrets del món, sovint acompanyat del seu germà.
Frederic Gómez Grau va iniciar la seva tasca com a fotògraf professional a l’empresa familiar de Cervera. La seva
participació com a foto fixa a la pel·lícula Torrepartida (1955), rodada a Terol, és el punt de partida d’una trajectòria
professional paral·lela a la del seu germà, tant en unes cinquanta produccions espanyoles com en un centenar de
films internacionals rodats en les dècades dels seixanta i setanta.

A Pel - Mostra de microteatre

Condensació teatral en espais singulars
A pèl és la Mostra de Microteatre de Cervera que se celebrarà
els dies 29 i 30 de juny de 2019 a diferents espais singulars de
la ciutat, en el marc de les activitats incloses en el programa
Cervera, Capital de la Cultura Catalana 2019.
Vuit obres de microteatre professional, quinze minuts de teatre en
estat pur, vuit espais singulars ubicats al voltant de la plaça Major,
i només vint-i-cinc persones de públic (cada obra es representarà
quatre vegades).

La Mostra acollirà obres de microteatre dirigides a un públic adult
i el drama, la comèdia o el musical són alguns dels gèneres que
s’hi podran veure, entre d’altres.
Els espais de representació estan directament relacionats amb
els arguments de les obres que s’hi representaran, així, la plaça
del Fossar, el restaurant Antic Forn, el pub La Cova, el Celler dels
Encants del Llibre, la botiga de música Sol Major o les cases particulars cal Llobet i cal Razquin seran els escenaris de les obres
que hi podreu veure.
El repertori que oferirà la Mostra és de qualitat professional –la
majoria d’obres han estat premiades en algun certamen de microteatre i han estat aclamades pel públic– i de procedència ben
variada: Illes Balears, Catalunya, Madrid.
A la Mostra podrem veure alguns actors coneguts i amb una
llarga trajectòria artística com Biel Duran o Dafnis Balduz, que
seran els protagonistes de l’obra Intensa i irracional, escrita per
Susanna Garcia-Prieto i dirigida per Àlex D. Capo. També comptarem amb l’aclamada obra mallorquina Woddy & Woody, escrita
per Laura Gost i dirigida per Jaume Carrió que, posteriorment
a la representació teatral, els seus creadors decidiren convertir
la peça en un curtmetratge animat amb un resultat brillant que
va guanyar el Goya al millor curtmetratge d’animació en l’edició
2018. Cal destacar també l’obra Espejito, espejito una peça musical de 15 minuts disbauxada i divertida del principi al final que
arriba de Madrid, i que després de ser representada a Miami, a
Ciutat de Mèxic, dues temporades a Madrid i a diferents ciutats
de Catalunya i d’Espanya, arriba a Cervera.
Com dèiem, cada obra es representarà quatre vegades –cadascuna al seu espai– a partir de les 19.30 h i en franges de 45
minuts (19.30 h - 20.15 h - 21 h - 21.45 h).

A més de les vuit obres es comptarà amb la música atmosfèrica
i ambiental de DJ Drawer i DJ Feedback a la plaça Major, que
amenitzaran la tarda i part de la nit amb un repertori de músiques ben variat. El mestissatge musical uneix aquests dos joves
artistes que, a quatre mans, crearan una atmosfera d’allò més
agradable, mentre els espectadors fan una parada en el camí per
comentar les obres que ja han vist, tot fent un beuret.
Les entrades es podran adquirir a la botiga de música Sol Major (pl. Major, 12) fins un dia abans de la Mostra o a través del
correu electrònic, en el cas que vingueu de fora (microteatreapel@gmail.com). Si les entrades anticipades no s’han exhaurit,
es podran comprar el mateix dia a l’espai de representació de
cada obra.
Preu: 4 €/obra - 30 €/8 obres
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MMEU

_moments màgics espais únics

_SANT DOMÈNEC
De tot el conjunt de l’antic convent de Sant
Domènec només en resta l’església, construïda
al segle XIV, i la capella de Sant Tomàs, que
correspon a una ampliació d’època barroca.
L’església gòtica, amb les sis capelles obertes
a banda i banda, entre els contraforts del mur,
ha estat recentment restaurada i és un dels indrets més emblemàtics de la ciutat; no només
per la mateixa importància del convent sinó,
sobretot, perquè esdevé, any rere any, el marc
de la festa de l’Aquelarre de Cervera.

_FOSSAR DE SANTA MARIA
De la primera fàbrica romànica de l’església
de Santa Maria només en queda la porta del
fossar o de Sant Martí, que comunica amb la
plaça on, originàriament, hi havia el cementiri de la llavors petita vila de Cervera. Des
d’aquest indret podem veure una increïble
panoràmica del paisatge de la Segarra dominat
per les seves parets de marge; a un altre costat
s’aixeca la capella dels Dolors, de construcció
barroca, i a l’altre, la porta dedicada a Sant
Martí.

at
av. C

av. Duran i Sanpere

_CAMPANAR/PLAÇA MAJOR
El 1356 Pere III concedia el privilegia per
canviar l’emplaçament de descàrrega i venda de
blat que feia possible la construcció d’una nova
plaça o “Plaça del Blat”, un espai que va convertir-se en un punt estratègic, objecte de múltiples
transformacions, com la construcció dels porxos
al segle XV. En ella s’aixeca l’actual edifici de
la Paeria, dels segles XVII i XVIII. La monumentalitat de la seva façana barroca trenca la visió
del campanar de l’església de Santa Maria que
mantenia l’aspecte medieval de la vila.

alun

pl. Major

Universitat
pg. J

aume

_CELLER DELS ENCANTS DEL LLIBRE
Cervera forma part de la Xarxa de Viles del
Llibre i un dels seus punts important és el
Celler dels Encants, un espai ubicat en un dels
edificis amb més història de la ciutat. Originàriament, formava part de l’antiga comanda
de Sant Joan o dels hospitalers, un conjunt
datat al segle XII que ha anat variant tant de
fesonomia com de funció. De comanda medieval a col·legi d’educació femenina al segle
XVIII, a Museu del Blat al segle XX a, finalment,
dipòsit-llibreria d’antic al segle XXI.
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Nicolás Romero Escalada (Ever) és un jove
artista argentí amb una important trajectòria
internacional que ha creat murals a ciutats
de mig món.
Amb un talent desbordant, es caracteritza pel
seu estil surrealista i proper al collage, que
sap integrar de manera fresca i harmònica
en l’entorn que l’acull.
A partir de converses amb els veïns, passejos per la ciutat, objectes trobats i les imatges recollides a Instagram, Nicolás Romero,
aplicant la seva particular metodologia de
treball, crearà una obra mural que passarà a
formar part de la fesomia de Cervera.
Amb quina imatge representaries la cultura a
Cervera? Penja-la a Instagram amb l’etiqueta
#muralevercervera i passarà a formar part
del procés creatiu d’aquest artista urbà.
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NICOLÁS ROMERO (EVER)
Creació d’un mural de gran format
AVINGUDA DE DURAN I SANPERE
Del 15 al 21 de juliol

TOTS SOM MURALISTES, TOTS SOM
ARTISTES! DIBUIXEM EL NOSTRE
MURAL
AVINGUDA DE DURAN I SANPERE
18 de juliol_19 h / Gratuït
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_CASA SOLSONA
El carrer Major de Cervera ens parla de
l’evolució històrica de la ciutat. Moltes de les
construccions que hi trobem són habitatges de
la burgesia que va establir-se al carrer principal, eix neuràlgic de la vida econòmica i social
de la Cervera del segle XIX. Cal Solsona és un
dels molts exemples de cases singulars que
podem trobar en aquest carrer i que ha sabut
conservar intacta la seva decoració original.
Aquest fet la converteix en un testimoni únic i
extraordinari de Modernisme a Cervera.

_CASA MUSEU 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.

Aquesta és una activitat familiar on tothom
pot convertir-se en artista urbà, construir i
pintar el seu propi mural. A partir d’uns cubs
que ofereixen infinites possibilitats constructives i compositives i amb esprais amb base
a l’aigua, amb pintura inodora i no tòxica,
tothom podrà iniciar-se en el món del graffiti
i l’art urbà.

DE PROP
Conversa amb Nicolás Romero
AVINGUDA DE DURAN I SANPERE
19 de juliol_19 h / Gratuït
L’artista argentí Nicolás Romero realitzarà un
mural a Cervera. Serà una obra per reflectir
la petja que la capital cultural vol deixar a
la ciutat. Aquest muralista de trajectòria i
prestigi internacional crearà el seu mural al
llarg de tota una setmana. Després de cinc
dies de treball baixarà de la grua per parlar,
conversar i prendre una cervesa amb tot
el públic assistent. Tota una oportunitat per
conèixer de prop aquest artista urbà.

FERRAN PALAU
TERRASSA CASA SOLSONA
19 de juliol_21 i 23 h
Preu: 5 €

Aquest és un viatge musical, de terres
nòrdiques cap a terres més meridionals,
recorren diferents països i cultures on
podem copsar una vinculació entre el
clima i la música.
De Nord a Sud les cançons passaran de
melodies planes, volàtils, delicades, a
cançons càlides, enèrgiques, que neixen
de la terra, del ritme i la dansa.
En aquest espectacle el grup vocal Mezzos
acompanya la música amb imatges evocadores que ampliïn el nostres estímuls
sensorials. Música, imatges, atmosferes
que ens cremen, que ens gelen, tot un
ventall de sensacions.

CLARA PEYA & VIC MOLINER
ESGLÉSIA DE SANT DOMÈNEC
18 de juliol_20 i 22.30 h
Preu: 5 €
La pianista i compositora Clara Peya i
el baixista i productor Vic Moliner ens
proposen un viatge musical inclassificable, amb composicions de tots dos que
van de l’electrònica al rap i la paraula
recitada, deixant un espai molt important
per a les improvisacions i el virtuosisme. Peya és una de les creadores més
originals de l’escena musical espanyola
dels darrers temps. Bascula entre el jazz,
el pop i l’electrònica, sempre mantenint
el piano com a centre de gravetat. Un
duo de creadors que es necessiten per
expressar-se plenament.

MOSTRA DE CINEMA ETNOGRÀFIC
/ LO CERCACURTS
TERRASSA CASA DURAN
18 de juliol_21h Mostra de Cinema
Etnogràfic
19 de juliol_22h Lo Cercacurts
20 de juliol_22 i 24h Lo Cercacurts
Gratuït
El Museu de Cervera participa novament
en la Mostra de Cinema Etnogràfic amb
la voluntat de donar a conèixer el material
audiovisual i els autors vinculats estretament al nostre territori. La mostra combina
documentals amb una selecció de curtmetratges del festival Lo Cercacurts. Aquest
festival va portar a terme projeccions per
la Segarra al llarg de deu edicions. Ara
tindrem l’oportunitat de veure’n els millors
en unes projeccions especials a la terrassa
de la Casa Duran i Sanpere.
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El compositor i guitarrista Ferran Palau
ens presentarà ‘Blanc’, el tercer disc de
la seva carrera en solitari. Cançons del
millor pop melancòlic, lletres que descriuen records i sentiments, moments
fotogràfics perquè l’espectador entri
a l’atmosfera particular del que fou el
compositor del grup Anímic. Segons el
mateix Palau, ‘Blanc’ està directament
influït per Twin Peaks, el hip hop, el soul,
la vapor-wave i un xic de Julio Iglesias.
Tot plegat passat pel seu segell clàssic,
el de sempre, el que acompanya des de
l’inici Ferran Palau.

MEZZOS. CANÇONS I SENSACIONS
CELLER ENCANTS DEL LLIBRE
18 de juliol_21.30 h
19 de juliol_20 h
Preu: 5 €

CONCERT DE CAMPANES
PLAÇA MAJOR
20 de juliol_12.30 i 19.30 h
21 de juliol_12.45 h
Gratuït

JOSEP PEDRALS
PLAÇA DEL FOSSAR
20 de juliol_21h
21 de juliol_13.15h
Preu: 5 €

El concert de campanes és una petita
mostra dels molts tocs que es feien antigament al campanar de Santa Maria de
Cervera. Aquets tocs servien perquè els
veïns de la ciutat s’assabentessin, de manera ràpida, de les principals notícies que
hi havia: incendis, robatoris, actes religiosos, defuncions, etc. Així, doncs, podrem
“traspassar el temps” escoltant aquests
tocs que, de ben segur, tantes vegades ja
havien sonat al nostre campanar.

El poeta JOSEP PEDRALS parla amb un
vers agradable i àcid i canta la vida amb
una ironia embadalida que fa goig de
sentir; juga amb el llenguatge per fer-lo
encara més honest, es riu de la sensibilitat amb afecte, fa moure les paraules
pel cos sencer i es torna tot plegat ritme
significador i festa incisiva.

Entrades a la venda 1h abans de l’espectacle a la taquilla
que trobareu al mateix espai de l’actuació.

HATHI
Espectacle itinerant del Centre
de Titelles de Lleida.
Espectacle familiar
ITINERANT. DE LA PLAÇA SANTA
ANNA A LA PLAÇA MAJOR
20 de juliol_12 i 19 h
Gratuït
Arriba a Cervera l’Hathi, l’elefant protagonista de l’espectacle itinerant del
Centre de Titelles de Lleida. Un espectacle
familiar que itinerarà pels carrers de la
ciutat i que captivarà grans i petits amb la
majestuositat física i voluminosa d’aquest
animal. El seu elegant caminar al ritme
de la música hindú ens portarà a la jungla
que l’ha vist néixer. Acompanyat per un
guia i cuidador, recorre tot el món. No
tingueu por, l’Hathi no és de témer si el
tracteu amb amor i respecte.

INAUGURACIÓ DEL MURAL DE
NICOLÁS ROMERO (EVER)
CONCERT SECRET
AV. DURAN I SANPERE
20 de juliol_23h
Gratuït
El gran mural que durant cinc dies haurà
creat l’artista urbà Nicolas Romero (Ever)
s’inaugurarà amb música. Serà un concert
a la fresca, gratuït, commemoratiu i festiu
per donar la benvinguda a una obra de
gran format que acompanyarà Cervera
els propers anys. Coneixem el dia, l’hora,
l’espai, el motiu, però no la formació
musical encarregada d’aquesta especial
inauguració. Amb aquesta proposta la
segona edició del MMEU, que hem batejat
com a “Cel obert”, porta al límit els
conceptes màgics i únics amb un concert
secret.
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