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El 19 de gener vinent estrenarà la capitalitat catalana amb I'espectacle 'MEM' de teatre, música,
- dansa i arts visuals ll La programacié inclou 200 activitats durant tot läny

X. SANTESMASSES
I CERVERAI Cervera desplegarà
tot el seu potencial per conver-
tir.se durant aquest 2019 enla
Capital de la Cultura Catalana
amb prop de 200 activitats in-

. terdisciplinàries i un pressupost
global de2,6 milions d'euros.
D'aquests, 475.000 seran per a
les'activitats creades expressa-
ment per a la celebració. En la

, presentació de I'esdeveniment,
l'alcalde, Ramon Royes, va afir-
mar ahir que "lbbjectiu és por-
tar la cultura a tots els racons de
la citrtat",' 25 escenâris, i exhibir
la creativitat de 260 artistes i
creadors del territori de la Se-
garra i de Lleida. Tot un repte
per a la ciutat més petita que
ostenta aquest títol. Per fer-ho
possible s'ha buscat la implia-
ción de tot el teixit associatiu
cultural local, gairebé mig ceri-
tenar d'entitats.

L'acte inaugural tindrà lloc
el dissabte 1-9 (L9.00 h) al Gran
Teatre de la Passió. Pep Orïol
dirigirà un total de 70 artistes i
actors per oferir en 40 minuts el
mrntatge MEM, que se sustenta
en quatre ces: Capital, Cultu-
ra, Cervera i Catalunya. Segons
Oriol, es.tracta d'una obra per
a tots els públics que "pretén
atansar la cultura en majúscu-
les a Cervera i després portar la
cultura local a tot Catalunya".
Oriol va avançar que es tracta
d'un muntatge que tindrà pre-

, sent "en clau reivindicativat'
el moment que viu el país. La
proposta inclourà pinzellades
de teatre, música, dansa i arts
plàstiques, "realitzada amb gent
de casa".

El primer avenç del que brin-
darà aquest any el va protago-
nitzar el grup La Terrasseta de
Preixens, amb músics de Tàr-
rega i Cervera, amb la presen-
tació del que serà I'himne de, l'any cultural, una peça de pop
rock titulada Surt el sol, canç6
que també presidirà la festa de
l'Aquelarre.

El gruix de les activitats es-
tarà relacionat amb la música
i el patrimoni, dos dels eixos
culturals de Cervera. La direc-
tora del Conservatori, Estefania
Balcells, també comissària de
la capitalitat, va avançar que
el3 de febrer el paranimf de la
Universitat acollirà una xarra-
da i un concert de Jordi Savall i
que, en el marc del Festival de
Pasqua, s'estrenarà la cantata
I-iespill encantat, amb direcció
de Salvador Brotons. Una altra
comissària,la directora del Mu-
seu Comarcal, Carme Bergés,
va anunciar que es recuperaran
tocs de campanes, va avançar
'que es treballa en l'avantpto-
jecte de la Casa de la Festa i que
el8 de juny Cervera acollirà la
Trobada de Balls de Diables de
Catalunya, amb una vintena de
grups i més de 700 diables.
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200 2s 264
ACTIVITATS ESCENARIS ARTISTES ICREADORS MILIONS D'EUROS

El programade Cervera, Capital Les activitats es repartiran per to- Uns 260 artistes icre'adors partici- El pressupost ascendeix a 2,6 mili-
de la Cultura Catalana 2019 tindrà! ta la ciutat; en 25 escenaris interi- paran en lbferta cultural de Cer- ons, amb 475.000 euros per a acti-
prop de 200 activitats: ors i exteriors. vera dirrant aquest 2019. vitats creades expressament.

CalCOlOminâtl La presentació de la capitalitat cultural es va tacle inaugural, la directora de I'Escola de Belles Arts de Lleida
portar a terme a Cal Corominas, una de les cases senyorials del i el president de lbrganització Capital de la Cultura Catalana. El
carrer Major, amb l'alcalde, els comissaris, el director de l'espec- grup La Terrasseta de Preixens va posar el colofó musical a l'acte.

Gnc eixos programàt¡c
I La programació, diversa, inter-
disciplinària i heterogènia, s'ar-
ticularà sobre cinc eixos: mirada
contemporània, nous públics,
cultura transformadora, territori i

transmissió.

I Moments Màgics Espais llnics,
muntatges en formats innovadors
de curta durada, com un combat
poètic entre DaniOrviz iSalva So-
ler o'un concert del Quartet Tei-
xidor musicant documentació de
lArxiu Comarcal.

(antata de producció pròp¡a
I En el Festival de Pasqua s'estre-
narà la cantata L'espill encantat,
amb la Cobla Mediterrània i la Po-
lifònica de Puig-reig, sota la direc-
ció de Salvador Brotons.

Trobada dediables
I El 8 de juny, trobada de Balls
de Diables de Catalunya, amb 20
grups i més de 700 diables.

Jordi Savall
I El prestigiós gambista Jordi Sa-
vall impartirà una conferència i

protagon¡tzarà un concert el 3 de
febrer al paranimf de la Universi-
tat de Cervera.

I Cervera inaugurarà la capitalitat
cultural catalana el 19 degener al
Teatre de La Passió amb lbspecta-
cle gratuit de teatre, música, dan-
sa i arts visuals MEM, que retrans-
metrà Lleida TV.

La Terrasseta de Preixens.

(hiinnede la apital
I El grup La Terrasseta de Preixens,
amb músics de Cervera iTàrrega,
ha compost la cançó de pop-rock
Surt el sol, que es convertirà en
l'himne de Cervera Capital Cultu-
ral i que també presidird la festa
de l'Aquelarre. Ahir ja la van in-
terpretar en la presentació de les
act¡vitats.

Alguns noms propis
I La companyia teatral Fadunito, la
de dansa Sol Picó, êl músic Jaume
Pla Mazoni, el poeta Josep Pedrals
o I'artista Ana DMatos seran al-
gu.ns noms de l'any cultural.


