
TOTS SOM MURALISTES. DIBUIXEM EL NOSTRE MURAL_19.00h /
Av. Duran i Sanpere
CLARA PEYA & VIC MOLINER_20.00h / Sant Domènec
MOSTRA DE CINEMA ETNOGRÀFIC_21.00h / Terrassa Casa Museu Duran i Sanpere
MEZZOS. CANÇONS I SENSACIONS_21.30h / Celler dels Encants
CLARA PEYA & VIC MOLINER_22.30h / Sant Domènec

DE PROP. CONVERSA AMB NICOLÁS ROMERO_19.00h / Av. Duran i Sanpere
MEZZOS. CANÇONS I SENSACIONS_20.00h / Celler dels Encants
FERRAN PALAU_21.00h / Terrassa Casa Solsona
LO CERCACURTS_22.00h / Terrassa Casa Museu Duran i Sanpere
FERRAN PALAU_23.00h / Terrassa Casa Solsona

HATHI_12.00h / Pl. Santa Anna-C. Major
CONCERT DE CAMPANES_12.30h / Campanar-Pl. Major
HATHI_19.00h / Pl. Santa Anna-C. Major
CONCERT DE CAMPANES_19.30h / Campanar-Pl. Major
JOSEP PEDRALS_21.00h / Plaça del Fossar 
LO CERCACURTS_22.00h / Terrassa Casa Museu Duran i Sanpere 
INAUGURACIÓ MURAL/CONCERT INVERSEN BAND_23.00h / Av. Duran i Sanpere
LO CERCACURTS_24.00h / Terrassa Casa Museu Duran i Sanpere

CONCERT DE CAMPANES_12.45h / Campanar-Pl. Major
JOSEP PEDRALS_13.15h / Plaça del Fossar
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#MMEU moments màgics espais únics

www.cervera2019.cat

18, 19, 20 i 21 de juliol de 2019

NICOLÁS ROMERO (EVER)_durant tot el dia / Av. Duran i Sanpere gratuït

gratuït

gratuït

gratuït

_dijous, 18 de juliol

_divendres, 19 de juliol

_dissabte, 20 de juliol

_diumenge, 21 de juliol

_del dilluns 15 al dissabte 20 de juliol

pl. Sta. 
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_FERRAN PALAU
El compositor i guitarrista Ferran Palau ens 
presentarà ‘Blanc’, el tercer disc de la seva 
carrera en solitari. Cançons del millor pop 
melancòlic.

_NICOLÁS ROMERO (EVER)
Nicolás Romero Escalada (Ever) és un jove 
artista argentí que, durant sis dies, crearà 
una gran obra mural que representarà la 
potència cultural de Cervera. 

_MOSTRA DE CINEMA ETNOGRÀFIC 
I LO CERCACURTS
Aquesta Mostra té dos protagonistes: l’art 
de la pedra seca, declarada patrimoni de la 
UNESCO i Lo Cercacurts, amb una selecció 
dels millors films de les seves 10 edicions.

_els espais_els artistes

_tots els espectacles tenen una durada de 30 minuts
_entrades a la venda 1h abans de l’espectacle a la taquilla que trobareu al mateix espai de l’actuació
_entrades anticipades al Museu de Cervera (c. Major 115 ) o al correu electrònic mmeu@cerverapaeria.cat

_JOSEP PEDRALS
El poeta Josep Pedrals parla amb un vers 
agradable i àcid i canta la vida amb una 
ironia embadalida que fa goig de sentir.

_INAUGURACIÓ DEL MURAL 
AMB INVERSEN BAND
La música d’Inversen Band serà l’enca-
rregada d’inaugurar el mural d’EVER. Les 
seves cançons són eclèctiques, originals i 
delicades. 

_HATHI
Arriba a Cervera l’Hathi, l’elefant protago-
nista de l’espectacle itinerant del Centre 
de Titelles de Lleida. Un espectacle fami-
liar que itinerarà pels carrers de la ciutat i 
que captivarà grans i petits.

_CLARA PEYA & VIC MOLINER
La pianista i compositora Clara Peya i el 
baixista i productor Vic Moliner ens propo-
sen un viatge musical inclassificable, amb 
composicions de tots dos que basculen 
entre el jazz, el pop i l’electrònica.

_MEZZOS
Aquest és un viatge musical, de terres 
nòrdiques cap a terres més meridionals, 
per diferents països i cultures on podem 
copsar una vinculació entre el clima i la 
música. 

_CONCERT DE CAMPANES
El concert de campanes és una petita 
mostra dels molts tocs que es feien an-
tigament al campanar de Santa Maria de 
Cervera. 

_SANT DOMÈNEC
De tot el conjunt de l’antic convent de Sant Do-
mènec 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 in-
drets més emblemàtics de la ciutat.

_PLAÇA DEL FOSSAR 
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 in-
dret podem veure una increïble panoràmica del 
paisatge de la Segarra dominat per les seves 
parets de marge.

_CAMPANAR/PLAÇA MAJOR
El 1356 Pere III concedia el privilegia per can-
viar 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.

_CELLER DELS ENCANTS 
Cervera forma part de la Xarxa de Viles del Lli-
bre 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.

_TERRASSA CASA SOLSONA
El carrer Major de Cervera ens parla de l’evo-
lució històrica de la ciutat. Moltes de les cons-
truccions 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.

_TERRASSA DE LA 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 terri-
tori. Un dels exemples més singulars és la Casa 
Duran i Sanpere, la qual ens permet fer un viat-
ge en el tremps i traslladar-nos a les formes de 
vida del segle XIX.


