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POLÍTICA CULTURAL ACTIVITATS

Cervera, més capital el 2019

El Gran Teatre de la Passió acollirà el pròxim dia 19 l’espectacle inaugural de la capitalitat cultural
catalana, amb una programació que s’estendrà al llarg de tot l’any || Aquest projecte servirà també
per a la reforma integral de l’Auditori, les obres del qual acabaran el mes de febrer
XAVIER SANTESMASSES

XAVIER SANTESMASSES

U

n dels principals impulsors
de l’Aquelarre, Pep Oriol,
serà l’encarregat de dirigir
el proper 19 de gener l’espectacle inaugural de Cervera Capital de la Cultura Catalana
2019 . El muntatge s’estrenarà
en un dels punts emblemàtics
de la ciutat, el Gran Teatre de
la Passió. L’ingredient principal
serà la implicació de les entitats
locals, una de les constants de
totes les propostes culturals de
la capital de la Segarra. És el
que més identifica la manera de
fer de la capital de la Segarra,
en què cada projecte emergeix
de les iniciatives d’una trentena d’associacions culturals que
vesteixen la ciutat. Només així
s’explica la peculiaritat de celebracions com l’Aquelarre, els
festivals de música d’estiu i de
Pasqua, les Completes, la Passió, Sant Magí, la Nit del Teatre Viu, la Vila del Llibre o el
Carnaval de Secà, per esmentar algunes de les propostes que
presideixen cada any l’activitat
de la ciutat i que sempre posen
l’accent bé en el teatre, bé en
la música o en els dos de forma
conjunta. L’aspecte peculiar de
la ciutat és que aquests elements
han generat una indústria local
de professionals que nodreix
cada celebració. Des de companyies com Fadunito o Alea
Teatre fins a grups corals com la
Coral Ginesta o la Coral Infantil
Nova Cervera, o artistes i escenògrafs com Alba Cuñé, Xavi
Badia, Pep Oriol, Albert Parra, Xavier Puig, Roser Trepat
o Xavi Hidalgo, que han anat
dissenyant les últimes quatre
dècades una forma pròpia de
fer les coses basada a posar en
relleu les aportacions de les entitats locals. Això fa que els resultats dels seus projectes siguin
únics i que la població els faci
molt seus.
El projecte de Capital de la
Cultura Catalana veurà una
aportació per a activitats extraordinàries de 325.000 euros.
D’aquests, més del 60 per cent
procedeixen de la Diputació i
la resta, de patrocinadors privats, a més de 25.000 euros de
l’ajuntament. No és poc per a
la ciutat més petita de les quinze seus que ha tingut fins ara
aquest projecte cultural. Així,
Cervera, amb 9.000 veïns només és comparable en nombre
d’habitants amb Ripoll, que en
té 10.000, i on el 2013 es va destinar 200.000 euros al projecte
de capital cultural.
Segons l’a lc a lde, R a mon
Royes, la capitalitat cultural
posarà en relleu cada racó i
cada barri de la ciutat. Així,
d’una banda es mantindran les
propostes en punts emblemà-

L’Aquelarre i la Universitat de Cervera, una festa i un equipament que són capitals en la programació cultural de la ciutat.
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El Festival de Pasqua, una de les cites musicals de l’any a Cervera.

tics com el Gran Teatre, la Universitat, el carrer i plaça Major,
Santa Maria o l’Auditori, però
també es projecta fins a una
trentena d’activitats paral·leles
de les quals moltes tindran com
a seu la resta de barris i places
de la ciutat. Entre les millores

325.000 EUROS

‘Cervera 2019 ’compta
amb una aportació per
a activitats extraordinàries
de 325.000 euros

que quedaran per al futur val a
destacar la renovació de l’Auditori, que veurà una reforma
integral de l’equipament quant
a sonoritat i il·luminació i redistribució del conjunt, amb
una inversió de 120.000 euros,
i finalitzarà el pròxim mes de
febrer. Una altra de les propostes que quedaran per al futur
seran els diàlegs d’artistes amb
la ciutat, que es presentaran en
forma d’escultures en diferents
punts del nucli urbà.
Segons Royes, el muntatge
sorgeix a partir de les propostes de les entitats que han es-
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L’alcalde, Ramon Royes, al costat d’un plafó indicatiu del projecte.

tat aprovades pel comissariat,
format pel coordinador, Marc
Comas; la directora del Conservatori, Estefania Balcells; la directora del Museu, Carme Bergès; i l’edil de Cultura i l’alcalde.
Royes va destacar que una de
les propostes que han inspirat
el muntatge ha estat oferir una
política de preus baixos “per fer
assequible la cultura a tothom
ja que és una eina de cohesió
social”. Així doncs, l’espectacle
inaugural serà gratuït i el cost
mitjà de les activitats de nova
creació s’atansarà als 5 euros.
Royes va remarcar finalment

que el muntatge veurà la collaboració d’entitats de Tàrrega, Guissona i Lleida, “ja que
es pretén que el projecte tingui
un àmbit territorial ampli”.

Des del 2013
Cervera va començar a projectar la capitalitat cultural
el 2013, poc després d’agafar
les regnes de l’alcaldia Ramon
Royes. El desembre del 2014, el
ple va donar suport per unanimitat a aquest projecte. El mes
de març passat es va firmar
l’acord que donava llum verda
a la capitalitat.

