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FRAGILE «WORK IN PROGRESS» CERVERA, VILA DEL LLIBRE:
Ferran Orobitg
LITERATURA COM A LLAVOR
LA FARINERA
DE PAU
11 D’OCTUBRE A LES 20.30 H I
18 D’OCTUBRE A LES 22 H

II CONCURS NACIONAL
DE TABALS TRADICIONALS
DIVERSOS ESPAIS
5 OCTUBRE
Aquest concurs nacional, que compta amb el suport de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, es va iniciar l’any
passat a Alforja (Baix Camp), fruit del concurs precedent que ja
es realitzava en aquesta localitat.
Enguany, la Federació, juntament amb el Ball de Diables de Cervera Carranquers, ha volgut aprofitar el 25è aniversari de la colla
de diables cerverina, així com la Capitalitat de la Cultura Catalana a Cervera, per organitzar aquesta jornada pensada especialment per reconèixer i potenciar el tabal tradicional, instrument
de percussió exclusivament realitzat amb una base de fusta i
dues membranes de pell tensades amb corda a mà.
La plaça Universitat serà l’escenari principal, on es començarà a
les 11 h amb una classe magistral, a càrrec de Gerard Pouget,
oberta a tothom que porti un tabal. Seguidament, a les 14.30 h,
hi haurà un dinar als patis de la Universitat. Després començarà
una cercavila que transcorrerà pel nucli antic i que acabarà de
nou a la Universitat, on es batran els tres finalistes escollits pel
jurat. S’espera la participació d’unes vuit colles i de més de cent
percussionistes.

EL CAMPANAR, RETRATS I
PAISATGES. FOTOGRAFIES
DE RAMON ALDOMÀ
ESGLÉSIA DE SANT JOAN DEGOLLAT
DEL 25 D’OCTUBRE A L’1 DE DESEMBRE
INAUGURACIÓ: 25 D’OCTUBRE,
A LES 19.30 HORES

FRAGILE és un projecte que se situa a la frontera entre l’espectacle en viu, les arts plàstiques i visuals, i el camp documental
autobiogràfic.
És una història basada en l’experiència personal, explicada com a
metàfora per arribar a l’experiència de moltes persones, d’un familiar o amic... FRAGILE ressalta la importància de la consciència interior, de la salut, en aquest món d’aparences on sempre
mirem cap a fora, cap a l’exterior.
Una història paradoxal i estranya sobre la fragilitat de la condició
humana. Un passatge poètic, metafòric, mitològic, a través del
relat i la representació de dos mons: el món exterior (el cos, el
visible, la malaltia...) i el món interior (la lluita per l’equilibri i la
supervivència...).
Les entrades es podran adquirir al Museu de Cervera
(c.Major 115) o 1h abans de l’espectacle a la Farinera.
També es podran reservar al correu electronic
cervera2019@cerverapaeria.cat
Preu: 5 € (menors de 18 anys 3 €)

DIA 16, A L’AUDITORI
DIA 17, VISITA AL TERRITORI
Els dies 16 i 17 de novembre se celebrarà el XV Fòrum Auriga, la
trobada anual interdisciplinària dels professionals del món antic
que té lloc sempre a la Capital de la Cultura Catalana, promogut
per la revista Auriga.
El XV Fòrum Auriga reunirà els professionals dedicats al món antic: arqueòlegs, filòlegs, historiadors, museòlegs, documentalistes, arxivers, professors, tècnics de turisme, entre d’altres, que
exposaran els treballs actuals que ens serveixen per conèixer
el passat que ens ha configurat com a poble i les propostes de
present i futur de la indústria cultural i turística del món grecoromà a casa nostra.
Per assistir al Fòrum cal inscripció prèvia a www.auriga.cat

PARANIMF DE LA UNIVERSITAT
16 DE NOVEMBRE
17H
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Per quarta edició consecutiva, la Vila del Llibre arriba a Cervera
amb la tardor. El 18, 19 i 20 d’octubre, la festa literària de les
Terres de Ponent s’instal·larà, com cada any, al carrer Major
de la capital de la Segarra, que aquest any és, també, Capital
de la Cultura Catalana 2019. Coincidint amb el 80è aniversari
de la fi de la Guerra Civil, la Vila posarà èmfasi en la literatura
de guerra, els conflictes bèl·lics com a font d’inspiració literària
i la participació d’alguns escriptors en la contesa; centrant-se
especialment en la seva importància per al desenvolupament de
la cultura de la pau.
Durant el festival, que començarà divendres amb el recital poètic
i musical In Memoriam –basat en el poema de Gabriel Ferrater sobre la Guerra Civil–, passaran per Cervera, entre d’altres,
autors com Jaume Cabré, Maria Barbal, Pol Beckman (Premi
Llibreter), Montse Barderi (Premi Prudenci Bertrana), Ramon
Tremosa o Gonzalo Boye. Al programa, a més, hi haurà espai
per a les commemoracions de l’Any Teresa Pàmies i l’Any Joan
Brossa, i s’espera la participació d’una trentena d’editorials independents en el mercat de la Vila.
Tota la informació a www.viladelllibre.cat/cervera

FORUM AURIGA 2019

FESTIVAL BESTIARUM

Nascut al carrer Santa Maria, número 10, sota l’ombra del campanar, Ramon Aldomà ens presenta una mostra fotogràfica on
el campanar és l’element central i vertebrador. Algunes vegades
brilla per si sol i d’altres serveix de pretext per fotografiar diferents racons i activitats culturals que es duen a terme a la ciutat.
Així doncs, si el campanar esdevé un dels principals emblemes
de Cervera, no és estrany que es converteixi, també, en un element de creació artística a partir de la fotografia. El campanar
inspira l’art i la fotografia es posa al seu servei.

CARRERS DE LA CIUTAT
18, 19 I 20 D’OCTUBRE

El proper dissabte 16 de novembre Cervera acollirà el Festival Bestiarum,
una gala que servirà per tancar la temporada del bestiari festiu, on es
reivindica la declaració oficial del 24 de novembre com a Dia Europeu
del Bestiari Festiu.
Organitzada per l’Agrupació de Bestiari de Catalunya, amb la col·laboració del Ball de Diables de Cervera Carranquers i la Paeria de Cervera, la
gala serveix per fer l’entrega dels premis BEST amb un doble objectiu:
d’una banda, reconèixer públicament la tasca duta a terme per diferents
agents, i d’altra banda, pretén difondre i potenciar les bones pràctiques
premiant els millors projectes duts a terme per les entitats federades.
També durant la gala es duu a terme el nomenament de la nova persona
que assumirà el càrrec d’Ambaixador del Bestiari Festiu per al proper any.
La gala, que arriba a la seva sisena edició, té un caràcter itinerant per
tot el territori, fent-la coincidir amb la Capital de la Cultura Catalana de
cada any.
A més, durant tot el dia, podrem comptar amb la presència de bèsties
festives pels carrers de Cervera, que finalitzarà amb una exhibició d’enceses.

_programació
FADUNITO 15 ANYS
MUSEU DE CERVERA
21 DE NOVEMBRE AL 23 DE FEBRER DE 2020
INAUGURACIÓ 21 DE NOVEMBRE A LES 19H
Fadunito és una de les companyies de teatre més prolífica i més
internacional del nostre territori. Amb 15 anys de trajectòria i
una desena d’espectacles a les espatlles, Fadunito ha visitat
més de 25 països, on ha actuat als festivals més importants
d’arreu del món. Coincidint amb el 15è aniversari de la seva
fundació, Cervera Capital de la Cultura Catalana presenta una
exposició que repassarà la trajectòria d’aquesta companyia de
teatre de carrer.

DONES RURALS,
MOTOR DE PROGRÉS
V Jornada sobre emprenedoria i lideratge en femení

EPÍCLESIS FLAMENCA
AUDITORI
23 DE NOVEMBRE
20.30 H

AUDITORI, DE 9 A 14 H
23 DE NOVEMBRE
Les àrees de Promoció Econòmica i d’Igualtat del Consell Comarcal de la Segarra van començar a impulsar les jornades
“Dones rurals, motor de progrés” amb la finalitat de generar un
espai de trobada sobre emprenedoria i lideratge en femení a la
comarca. Aquesta edició estarà dedicada a la reflexió, el debat i
l’acció amb la idea de promoure la presència equilibrada de dones i homes en el món cultural i artístic del nostre context rural, i
a posar en valor la professionalitat i l’emprenedoria femenina. A
més, també es pretenen impulsar els valors femenins en el si de
la competitivitat empresarial.
Més informació a @ccsegarra

El cant d’Albert Cases Boquet, d’arrels cerverines i criat a Barcelona, ha sonat per mig món però encara no ho ha fet a la terra
d’on és originari per part de la família materna. Després de gires
per Europa, Llatinoamèrica i fins i tot per les Antípodes, presenta
la seva nova proposta, Epíclesis Flamenca, a l’Auditori municipal
de Cervera, on buscarà commoure els assistents acompanyat de
músics magistrals.
Epíclesis Flamenca és un recital ple de varietat i mixtures on,
partint del flamenc tradicional i modern, podrem escoltar també
temes propis i versions de cantants i compositors com Leonard
Cohen o Lluís Llach, entre d’altres... Una cita amb “el duende”
en tota regla.
Preu:15€
Entrades a la venda 1 hora abans al mateix Auditori.

VIQUITROBADA 2019

LLIBRES A ESCENA
La nena dels pardals

UNIVERSITAT DE CERVERA - DIVERSOS ESPAIS
30 DE NOVEMBRE I 1 DE DESEMBRE

TEATRE DE LA PASSIÓ
24 DE NOVEMBRE
18H
La Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera se suma a la
celebració de Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019 amb
Llibres a escena, un projecte de nova creació que té per objectiu
fomentar el gust per la lectura a partir de tres eixos: literatura,
il·lustració i teatre.
El llibre escollit per a l’ocasió és La nena dels pardals de Sarah Pennypacker, basat en un fet històric real situat a la Xina de
Mao Zedong (1958). El Gran Timoner va ordenar exterminar els
pardals del país perquè es menjaven el gra. La seva decisió va
provocar plagues, fam i la mort de milions de xinesos. En aquest
escenari, Ming-Li, una nena, va desobeir i va decidir salvar els
pardals. El valerós gest d’aquesta nena serà una lliçó per als qui
no van saber veure la importància de cada espècie en el cicle
de la vida.
La companyia Teatre al Detall n’ha fet l’adaptació teatral, La
Tresca i la Verdesca la música en directe i Noemí Villamuza les
il·lustracions.
Un espectacle poètic sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels infants.

_encara pots veure...
PROP DE HOLLYWOOD
LA FARINERA
FINS EL 24 DE NOVEMBRE
Horari: divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h

Premi Butaca Millor espectacle familiar 2018
Premi de la Crítica Millor espectacle familiar 2017
Premi de la Mostra d’Igualada 2018
Premi Enderrock Millor disc infantil i familiar 2018

La viquitrobada és la trobada anual de la comunitat de voluntaris que fan possible la Viquipèdia i els seus projectes germans
en llengua catalana. Cada tardor, els viquipedistes dediquen
un cap de setmana a aquesta reunió informal, on es combinen sessions informatives i de formació amb debats sobre
assumptes rellevants per al futur d’aquests projectes o activitats de caràcter lúdic, com tallers introductoris o passejades
fotogràfiques.
Organitzada per Amical Wikimedia, la viquitrobada tindrà lloc a
la Universitat de Cervera del 30 de novembre a l‘1 de desembre, és oberta a tothom i la participació és gratuïta.
Més informació a www.viquitrobada.cat.

Preu: 5€ (menors de 18 anys 3 €)
Les entrades es podran adquirir a la Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera (Pg. Jaume Balmes, s/n) o el mateix dia
de la funció a la taquilla del Teatre de la Passió.
També es podran reservar a través del correu electrònic biblioteca@cerverapaeria.cat
Durada: 1 hora. Recomanat per a infants a partir de 5 anys.

EXPOSICIÓ DE PINTURES DE
BRUIXES, DIABLES I ALTRES
ESPÈCIES DE MARIONA MILLÀ
MUSEU DE CERVERA
FINS EL 10 DE NOVEMBRE
Horari: De dimarts a dijous i diumenges i
festius d’11 a 14h. Divendres i
dissabtes d’11 a 14h i de 18 a 20h
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A peu de Museu

_en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni
11 d’octubre
Un any més, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa
les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que és considerada com
l’activitat participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural. Centenars de municipis i entitats de tot Catalunya

se sumen a aquesta festa major del nostre patrimoni cultural.
Enguany Cervera, com a Capital de la Cultura Catalana 2019,
donarà el tret de sortida de les Jornades Europees de Patrimoni
a Catalunya amb la presentació del projecte de producció pròpia
‘A peu de Museu. Rutes temàtiques per Cervera’.

A peu de Museu

Divendres 11 d’octubre, presentació del projecte #apeudemuseu
18h. plaça del fossar
‘A Peu de Museu’ és una invitació a recórrer els carrers de Cervera des d’un nou punt de vista. La tecnologia del nostre mòbil
ens permetrà entrar en històries úniques i personals de la mà de
tres dones que representen tres moments crucials de la història
de la nostra ciutat. Les seves veus ens acompanyaran per diferents indrets patrimonials i ens descobriran què s’hi amaga al
seu interior. Seguint totes les opcions que es proposen, es podran
intuir alguns episodis d’un passat que ens ajudaran a entendre
una ciutat en constant transformació.

senyor Menarguens. Regina, la protagonista de la Cervera jueva,
formava part d’una família important de la ciutat, els Quercí. Al
segle XVIII, Ignàsia Brach, més coneguda com a Nasa Tabaco,
va regentar una taberna en la rígida Cervera universitària. Així
doncs, us convidem a seguir el periple dels encàrrecs pel carrer
major de la mà de la Margarida d’en Menarguens, que conegueu
les renúncies socials a les quals es veu empesa la Regina com
a vídua d’Issach de Quercí o que, en darrera instància, prepareu
l’inici de curs a la Universitat amb la tavernera Nasa Tabaco.

Aquestes rutes, previstes per a tots els públics i gratuïtes, resseguiran diferents punts singulars de la ciutat mitjançant uns codis
QR, que donaran accés a diferents continguts audiovisuals en
quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. Les audioguies
dels tres personatges femenins documentats als segles XIV, XV
i XVIII permetran descobrir el passat medieval, jueu i barroc que
s’amaga entre els murs de la ciutat actual.

L’eina digital també oferirà el ‘Quadern de viatge’, amb explicacions més acadèmiques i objectives dels elements patrimonials;
la ‘Història Gràfica’, que ajudarà a reconstruir el passat d’un espai concret a partir de fotografies i/o documents; la ‘Galeria del
Museu’, que mostrarà objectes custodiats pel Museu procedents
dels punts visitats; i altres recursos multimèdia per aprofundir
més en la matèria.

El projecte té un caràcter volgudament reivindicatiu en clau de
gènere i, per això, les protagonistes són tres dones que representen no només tres moments històrics, sinó també tres condicions
socials. En temps medieval, Margarida fou la dona esclava del

Aquest és un projecte del Museu de Cervera, que ha comptat
amb la col·laboració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i
que ha estat creat per un equip de deu professionals de diferents
branques vinculats a Cervera, la Segarra i les terres de Lleida.
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CULTURA
_04.10.19 Taula rodona Justícia i Pau. Auditori Municipal // _04-08.10.2019 Setmana
de la Gent Gran. Diversos espais // _06.10.19
XXXIIè cicle de Concerts de Tardor. Concert
Inaugural del Curs acadèmic 2019/2020
amb alumnes graduats del Conservatori 2015/2019. Auditori Municipal_19h. //
_08.10.19 Inauguració del Curs de l’aula d’extensió universitària curs 2019/2020. Conferencia Antoni Bassas. Paranimf universitat_18h. // _13.10.19 Cicle de Teatre Apassiona’t.
“La Dansa de la Venjança”. Gran Teatre de la
Passió_19h. // _18.10.19 Projecció de la Pel·lícula La vida sense la Sara Amat, de Laura
Jou dins del Cicle Gaudí. Sala Francesc Buireu
_20.30h. // _20.10.19 Representació de Xarxa.
Hansel i Gretel de La Roda Produccions. Gran
teatre de la Passió_18h. // _27.10.19 Concert de
Castanyada de la Coral Infantil Nova Cervera. Església de Sant Domènec_18h. / XXXIIè Cicle de Concerts de Tardor Concert de
música de cambra a càrrec de Lluc Pasqual,
violoncel i Bernat Bonjorn, piano. Auditori
Municipal_ 19 h. // _10.11.19 Representació
de Xarxa. Els músics de Bremen de Xip-Xap.
Gran Teatre de la Passió_18h. / XXXIIè cicle
de Concerts de Tardor. Quartet Prysma i Iolanda Dolcet Ibars, soprano. Auditori Municipal_19h. // _15.11.19 Projecció de la Pel·lícula
“Me llamo Violeta” Marc Parramon i David
Fernández de Castro dins del Cicle Gaudí.
Sala Francesc Buireu_20.30h. // _17.11.19 Cicle de Teatre Apassiona’t. “ Casa de nines. 20
anys despres”. Gran Teatre de la Passió_19h. //
_18-24/11/19 Setmana de Santa Cecília. Conservatori Municipal de Música de Cervera //
_24.11.19 XXXIIè cicle de Concerts de Tardor.
Recital a càrrec de Narcís Argemí, saxo i Gregori Ferrer, piano. Auditori Municipal_19h. //
_01.12.10 Representació de Xarxa. 36 polzades
de Miscel·lània teatre. Gran Teatre de la Passió_18h / Inauguració de Exposició de Pessebres. Sant Joan Degollat_18h // _01-08.12.19
Fira de Nadal. Diversos espais_al llarg de tot
el dia // _08.12.19 Acte de presentació dels 50
anys de la Coral Infantil Nova Cervera. Auditori Municipal // _20.12.19 XXXIIè Cicle
de Concerts de Tardor. Concert de Nadal de
l’Orquestra Andreví i la Banda. Auditori Municipal_20h / Projecció de la Pel·lícula “Litus”
Dani de la Orden, dins del Cicle Gaudí. Sala
Francesc Buireu_20.30h // _22.12.19 XXXIIè
Cicle de Concerts de Tardor. Concert Tradicional de Nadal del Conservatori. Gran Teatre de la Passió_12.30h / Concert de Nadal
de l’Agrupació Coral de Cervera. Església de
Santa Maria_18h. // _26.12.19 Representació
de Els Pastorets La Rosa de Betlém de Ramon
Turull a càrrec de Grepp Teatre. Gran Teatre
de la Passió_18.30h.

Artesans del Barroc.
Cervera i l’art del seu temps

_del 12 d’octubre de 2019 al 12 d’abril de 2020
INAUGURACIÓ: 12 D’OCTUBRE A LES 12 H
ANTIGA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT
Horaris: divendres de 17 a 20 h,
dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i
diumenges i festius d’11 a 14 h. Fora d’aquest
horari, s’ofereixen visites amb reserva prèvia.
Un dels capítols més àlgids de l’època del Barroc a Catalunya
s’esdevingué a la Cervera dels primers decennis del segle XVIII.
La importància de la instauració de la Universitat, plasmada en
la construcció d’un dels monuments més rellevants de l’arquitectura civil del període, va anar acompanyada d’un ascens de la
societat cerverina que s’expressà a través de l’encàrrec artístic i
arquitectònic. Aquest paraigua de modernitat institucional, però,
va seguir aixoplugant una tradició d’artesans, ja presents des de
la baixa edat mitjana, que satisfeien les necessitats materials de
culte i devoció dels cerverins.
La mostra ‘Artesans del Barroc’ es constitueix com l’aparador del
paisatge artístic sorgit d’aquell complex món artesanal i busca
submergir el visitant en una època massa sovint incompresa.
Tot plegat ha estat per Joan Yeguas i Francesc Miralpeix, conservador del MNAC i professor de la Universitat de Girona, respectivament. Ambdós són experts en les manifestacions artístiques
del període i autors de nombrosos estudis sobre el tema.

El taller barroc
L’avantsala de l’exposició és l’escenari d’un taller d’artesà barroc
del segle XVIII. La reproducció pretén evocar la realitat gremial
que dominava la creació artística del moment. La visió romàntica de l’artista com un geni, deslliurat del seu estatus d’artesà,
enfrontat al poder creador de la naturalesa, rebel i reaccionari
contra els convencionalismes i la tradició, ha prevalgut per damunt d’una condició menestral que va ser majoritàriament vigent
fins a la fi del segle XVIII. El canvi de rol cap a la condició d’artista
va començar en paral·lel al corrent de renovació cultural de l’humanisme, a la Itàlia dels segles XIV i XV, i es va anar estenent,
tot i que de manera desigual, arreu d’Europa al llarg de les tres
centúries següents.

quedar reduït a no-res, a cendres i records d’un passat de porpra
i or. Les restes d’aquell naufragi patrimonial, de fet, són les que
es mostren encapsulades en un exposició que representa només
un bocí d’allò que va ser. Els retrats reials de la Paeria, les escultures dels grans retaulers, i les obres dels pintors Bernat Amorós
i Antoni Viladomat, entre d’altres, representaran part d’aquella
esplendor artística.

L’exposició
Contràriament a la imatge que en tenim, la producció artística
de la Catalunya dels segles XVII i XVIII va ser molt destacada i
abundant. Cervera no va ser pas una excepció: els interiors de
les cases nobles, les esglésies i convents, els edificis civils, les
places i carrers i, és clar, la Universitat, van acollir l’expressió
artística d’aquella societat de l’Antic Règim.
Les grans pèrdues patrimonials d’ençà de la Guerra del Francès
i de la Desamortització, que deixà abandonat un patrimoni arquitectònic d’incalculable valor, van culminar-se en els primers
mesos de la Guerra Civil espanyola. En pocs dies, el paisatge
majoritàriament d’època renaixentista i barroca que moblava els
interiors religiosos i domèstics de Cervera i d’arreu del país va

La Cervera Barroca. #apeudemuseu
12 D’OCTUBRE
17 H
SORTIDA DES DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

Sortida des de l’església de Santa Maria. Recorregut lliure per la
Cervera Barroca.
La nova aplicació #apeudemuseu permetrà resseguir 10 punts

singulars de la ciutat amb una audio-guia que us descobrirà el ric
patrimoni barroc de la ciutat.

Diàleg#4 - Trou de ver
la Cultura Europea 2019) ens proposen un viatge sense solució
de continuïtat entre els inicis del barroc i el moment present. Dit
en altres paraules: què passaria si la música del segle XVII es
trobés amb els recursos electrònics del segle XXI?

12 OCTUBRE
PARAIMF DE LA UNIVERSITAT, 18.30 H
Trou de ver (literalment ‘forat de cuc’) és un concepte de la física
que planteja la possibilitat de connectar, mitjançant una drecera,
dos punts de l’espai-temps. Partint d’aquesta hipòtesi, també coneguda com a “pont Einstein-Rosen”, els artistes Pere Jou i Aurora Bauzà (que han fet estrenes recents a l’Off Liceu, a la Biennale
Danza de Venècia, al Festival Santarcangelo i a Matera Capital de

Amb una posada en escena que ocuparà tot l’espai del Paranimf i
amb una disposició del públic poc habitual, el contratenor i ballarí
Pere Jou transitarà entre aquests dos moments de l’espai-temps,
representats metonímicament a banda i banda del trou de ver
per l’electrònica d’Aurora Bauzà i la tiorba de Ferran Pisà. Al llarg
de tot el recorregut, veurem com el prisma de la música electrònica progressivament enriqueix, transforma o complementa
obres barroques, obrint un món infinit de possibilitats sonores.
La (re)interpretació del repertori del primer barroc des d’aquesta
perspectiva de la transgressió tímbrica i instrumental, generarà
un aliatge sonor inèdit entre les estètiques dels segles XVII i XXI.
Un element fonamental de la proposta és l’espai on es durà a
terme, el Paranimf de la Universitat, entès no ja com el lloc per
excel·lència del barroc cerverí, sinó com el lloc on les veus més
il·lustres de la ciutat han ressonat durant anys amb les seves
lliçons. Prendre aquest espai com a marc on les veus del barroc

anglès (Purcell), alemany (Kapsberger), italià (Frescobaldi i Monteverdi) i francès (de Viseé) seran transformades des dels ecos de
la contemporaneïtat, és la millor manera de reinterpretar i honorar —des del segle XXI— el llegat material i immaterial d’un lloc
tan emblemàtic de la ciutat, en una producció pròpia i inèdita del
Festival Espurnes Barroques duta a terme en col·laboració amb
la Capitalitat Cultural.
Tal com és habitual a Espurnes (un festival que vincula música
barroca, amb entorn barroc i amb gastronomia barroca), l’experiència no acaba amb una simple audició, sinó que el xef Sergi Ortiz, de l’Antic Forn, reproduirà al paladar allò que haurem
gaudit a l’escenari, amb l’acompanyament dels vins del Celler
Grau i Grau. Estrenat en el marc de les Jornades Europees del
Patrimoni, Trou de ver s’erigeix, doncs, com una reivindicació de
la necessitat vital de mirar el patrimoni no pas com a quelcom
passat, marmori i inert, sinó com a part fonamental de la nostra
dimensió present.

Més informació i entrades: www.espurnesbarroques.cat
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Artèria

Intervencions artístiques al carrer Major
participació activa tant de públics com de comunitats. Un procés
de treball col·lectiu de transformació de l’espai públic que reforçarà el concepte de bé comú.

Inauguració 8 de novembre a les 20h
Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol. Lleida
L’espai públic és l’espai que tots i totes compartim, és on el veïnatge es relaciona, on es desenvolupen intercanvis i on la ciutadania s’empodera; són els nostres carrers, les nostres places
i els nostres espais verds. Un espai públic actiu és un espai viu.
Sota aquestes premisses, l’EAM (Escola d’Art Municipal) Leandre
Cristòfol de Lleida rep un encàrrec de Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019 i de la Regidoria de Promoció Econòmica de
la Paeria de Cervera

Les i els estudiants que participen al projecte Artèria de Cervera
desenvoluparan treballs específics del lloc mitjançant diferents
registres i formats però amb finalitats i objectius comuns: utilitzar
i reflexionar com des de l’art, la creativitat, el missatge s’inscriu
en els contextos estructurals, històrics i socials del carrer Major
de Cervera, així com desenvolupar els continguts i l’aprenentatge
propis de l’ensenyament que es duu a terme, a la vegada que
reforçar les habilitats interpersonals.

Amb el títol d’”Artèria” es planteja un projecte que consisteix a
dissenyar i portar a terme una intervenció artística als exteriors
i/o façanes dels edificis i locals comercials en desús i mobiliari del
carrer per tal de revitalitzar, dignificar i recuperar el carrer Major
de la ciutat de Cervera. A partir d’una intervenció plàstica, visual
i publicitària a l’exterior de la via pública es pretén donar visibilitat tant al carrer comercial com a la vegada reforçar i dignificar
aquesta antiga via, així com obtenir una transformació d’aquest
espai urbà, símbol i referència dels cerverins i cerverines.
L’EAM Leandre Cristòfol és una escola d’art municipal situada a
la ciutat de Lleida que s’organitza a partir de la metodologia ABP
(Aprenentatge Basat en Projectes) a partir de 4 cicles de grau
superior: fotografia, il·lustració i animació, gràfica publicitària, i
PIDOD (Projectes i direcció d’obres de decoració). Per al projecte

Arteria es desenvoluparà un projecte integral i tranversal per tots
els cicles des del seu primer curs. D’aquesta manera, els i les
alumnes de l’EAM Leandre Cristòfol reflexionaran i repensaran
de quina manera gestionar aquesta riquesa col·lectiva tenint en
compte aspectes com la història de l’entorn, el context urbà i la

Des d’Artèria Cervera, per tant, es desenvoluparà un projecte de
creativitat artística destinada a resoldre un repte comú. Potenciar
la creativitat des de diferents camps d’actuació per arribar a diferents propostes que ressaltin i activin l’espai urbà i el carrer Major de Cervera. Un projecte que ens farà conèixer i endinsar-nos
en la interrelació de l’art, la creativitat i el disseny, tot abordant
l’origen i el funcionament de l’entramat urbà del carrer Major
de Cervera, el valor social i personal del projecte, la innovació i
el poder d’imaginar. En definitiva, Artèria ha de ser un projecte
d’anada i tornada tant per a la ciutat de Cervera com per a la
pròpia escola d’art, i així poder unir, associar, fusionar i hibridar
la materialització d’idees, i que aquestes propiciïn una transformació no únicament urbanística, sinó que també facilitin un espai
creatiu obert a la convivència.

Lo paper
Què sabem de la història de la nostra ciutat?
En gairebé 1000 anys hem arreplegat un munt d’episodis destacables i un altre munt que ens
hauríem pogut estalviar. I, és clar, ho volem explicar tot, i a la nostra manera, perquè, com diu la
presentadora: “La faràndula canvia la història si així és més divertit o si així li ho demanen”. No cal
dir que hem tingut el suport de destacats historiadors i historiadores, que han aportat l’ordre i la
veracitat a tot el que passa (o gairebé tot...).
Aquests darrers anys s’han fet diverses dramatitzacions de moments històrics, força explícits, i que
ja podríem donar per sabuts, oi? Per això aquests episodis més coneguts els hem abordat des d’una
perspectiva transversal, des del punt de vista del ciutadà, que és qui sempre en rep les conseqüències. Els reis, la noblesa, la burgesia, no han canviat tant amb els segles; l’essència perdura perquè
la manera de comportar-se de l’espècie humana no ha canviat tant des de l’edat de pedra. Potser
mai com ara carrega amb eines que no sap utilitzar, però això ja seria un altre tema.
El teatre ha de convidar també a la reflexió. Per això també hi hem afegit un component reflexiu,
sense massa pretensions, tot s’ha de dir, però que persegueix la dimensió humana per damunt de
la figura històrica que determina la situació. Tanmateix, els espectadors d’avui continuem essent la
població atenta a les ocurrències dels que manen, per tot el que això comporta.
Adreçat a grans, joves, escolars i infants; i tal com ens agrada aquí: episòdic i que surti tothom que
vulgui. Hi trobareu l’essència dels pastorets, la severitat del teatre clàssic català, el cabaret, el vodevil, la comèdia dramàtica, el monòleg (o duòleg), la tragicomèdia, la improvisació, el teatre fantàstic,
el teatre de l’absurd, el teatre del gest, i el music hall (apa!). Força semblant a l’exitós format del
teatre viu, això sí, aquest cop amb tot l’escenari.
Qualsevol cerverí sap, des de petit, que d’història en tenim molta (de més gran també s’assabenta
que ens costa molts diners).
Per aquells que volen saber-ne més, hi ha nombroses publicacions i documents, i, no cal dir, infinitat de
papers... Però la majoria anem al vol, assabentant-nos de les coses perquè algú ens les posa al davant.
Així doncs, la família farandulera cerverina es posa a disposició de la capitalitat cultural per convertir
en teatre els fets més significatius de la nostra història. Així els sabrem d’una vegada! (diria Josep
Corts). Ho hem manegat perquè tingui un ritme ràpid, com els espectacles de Festa Major, barreja
de cabaret i varietés, que repassa la majoria de formats teatrals amb escenes dramatitzades barrejades amb cançons i música en directe.
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I si no us interessa la història sempre podeu venir a veure una colla de comediants fent de les seves.
I si finalment no voleu venir, després no us lamenteu de no donar la talla quan es parli de la història
de la nostra mil·lenària i fidelíssima ciutat.
PD: Ens sembla que fan pagar entrada. Amb venda anticipada i tot (ves a saber...)
Les entrades es podran adquirir al Museu de Cervera (c.Major 115) o
2 h abans de l’espectacle al Gran Teatre de la Passió
També es podran reservar al correu electronic cervera2019@cerverapaeria.cat
Preu: 5 euros (menors de 18 anys 3 €)

Diàleg#5 - Xavier Marrades

_casa Duran i Sanpere, del 14 desembre de 2019 al 18 maig del 2020
INAUGURACIÓ: 14 DE DESEMBRE A LES 19 H
CASA DURAN I SANPERE

Per donar una idea de la magnitud, les xifres van ser: cinquanta
mil quilòmetres en desplaçaments i vint mil metres lineals de
documents, on figuraven part dels arxius de la Corona d’Aragó.

En el marc del projecte Diàlegs, rebo la invitació per realitzar una
intervenció artística a la Casa Museu Duran i Sanpere. La finalitat
d’aquest projecte és convertir-la en un generador de cultura a
través d’intervencions d’artistes contemporanis, les mirades dels
quals permeten una lectura actualitzada de la casa i la converteixen en una eina per poder entendre millor el nostre present,
donant així una nova forma dinamitzadora a l’espai i nova vida
oberta a públics renovats.

A partir d’aquest episodi de la biografia d’Agustí Duran proposo
una intervenció que ajudi a posar en relleu la tasca de salvament
d’arxius que va desenvolupar durant la Guerra Civil. Es faria utilitzant la tecnologia de la realitat virtual. Aquesta és una experiència interactiva en què es poden superposar imatges o gràfics
generades per ordinador al nostre món real, l’espai físic on vivim.
Per poder visualitzar-ho es necessita un dispositiu amb pantalla,
sovint un smartphone -telèfon mòbil-.
No podia deixar de preguntar-me quant espai devien ocupar els
vint mil metres lineals de documents. La resposta la pot donar la
realitat augmentada, ja que mitjançant la seva utilització es pot
aconseguir representar aquest volum a mida real a través de la
pantalla del nostre telèfon.

En el meu cas, vinc del món del cinema documental i la meva
proposta gira entorn el concepte de la memòria, mitjançant la
instal·lació de vídeo i noves tecnologies.
La idea central sorgeix d’una trobada que es va produir fa seixanta anys a la casa entre el meu avi i l’Agustí Duran i Sanpere.
L’encontre desencadenà un treball de recerca i relectura del que
representen aquestes dues figures.
Un dels fets més destacats de la biografia d’Agustí Duran i
Sanpere va ser la tasca de salvament dels arxius catalans durant
el període de la Guerra Civil, encàrrec que va rebre quan era el
director de l’Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, salvant així el
patrimoni documental del país.
Gran part dels arxius van acabar amagats en tres masies de Viladrau, un poble apartat de les principals rutes i que Agustí Duran
coneixia bé perquè hi solia passar els estius. Fou una tasca titànica que es va fer amb dos camions on sovint es barrejaven arxius
amb altres mercaderies per no aixecar sospites.

Per aquesta tasca es necessiten tres coses: una representació
en 3D de les caixes que es varen utilitzar, un espai físic específic
on inserir la imatge i una aplicació de la realitat augmentada que
la mostri. Així aconseguim una representació a mida real quan
s’apunta amb la càmera del dispositiu en el tram de carrer Major
de Cervera que passa davant de la Casa Museu. D’aquesta forma
podem fer-nos a la idea del volum real de totes aquelles caixes.
Un cop finalitzi el diàleg a la Casa Museu, la peça tindrà vida
pròpia i s’emmarca en la incorporació de les noves tecnologies
en la difusió del patrimoni històric, d’una forma més interactiva i
didàctica per mostrar-lo.
En l’àmbit de l’execució entra Pierre Bourdin, expert en realitat virtual robòtica i programació 3D, coordinador del Màster en

disseny d’espais, realitat virtual i augmentada d’Elisava i la Universitat Oberta de Catalunya. Des del primer moment s’ha mostrat molt interessat en la proposta i, a més, està familiaritzat en
l’aplicació de noves tecnologies en la preservació i difusió del
patrimoni històric.
La nostra aproximació és des de l’àmbit artístic i acadèmic, l’objectiu de la qual és donar la rellevància històrica que es mereix la
tasca d’Agustí Duran i Sanpere i a la vegada potenciar la difusió
del patrimoni històric de Cervera.
Per tant, aquesta intervenció vol ser un homenatge a la defensa i
preservació de la memòria històrica del país que van dur a terme
Agustí Duran i el seu equip durant la Guerra Civil.
Xavier Marrades

#BachenDansa

_espectacle de cloenda de Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019
21 de desembre
20h
Gran Teatre de la Passió
#Bachendansa és un espectacle multidisciplinari, de producció pròpia, creat i produït al territori, que imbrica música, dansa i
vídeo. Alhora és un espectacle que estableix un diàleg artístic entre el passat i el present, entre la música barroca i la dansa
contemporània.
Hi participa la Jove Companyia de l’Escola de Dansa Montse Esteve de Guissona (Ed+) i l’Orquestra de Cambra de la Catalunya
Interior (OCCI), amb seu a Cervera; sota la direcció artística i coreogràfica de Montse Esteve i la direcció musical de Jordi Castellà.
A nivell musical, #Bachendansa es basa en els concerts de Brandenburg núm. 3 i 5 de J. S. Bach. Aquests concerts, que Bach
va escriure per encàrrec de Christian Ludwig, representen una obra cabdal de la història de la música. Són també uns concerts
típics de l’estil barroc on s’utilitzen una diversitat de combinacions instrumentals dins del format de Concerto grosso. Els concerts
núm. 3 i 5 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).
Per Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019, aquest espectacle reforça bona part de les línies conceptuals, estratègiques i
motors que es marquen com a vertebradores de la programació: territori, producció pròpia, multidisciplinarietat, diàleg contemporani, transmissió i nous públics.
Precisament amb aquesta idea de ser, fer, entendre i creure en el territori, l’espectacle s’estrena a Guissona, al juliol, i es duu a
terme a Sant Guim de Freixenet, a l’agost.
Com a acte de cloenda, #Bachendansa incorpora elements singulars d’alguns esdeveniments realitzats durant l’any. Ho fa a
través d’una obra audiovisual, enregistrada i dirigida per Marc Castellà i amb guió d’Alba Granell, on hi conflueixen el territori, la
tradició i la cultura. D’aquesta manera, l’espectador podrà reviure i rememorar, des d’un punt de vista poètic, visual i simbòlic,
aquest any cultural que deixem enrere.
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