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Arts escèniques. La Seu d’Urgell estrena 
l’obra nadalenca ‘El rescat dels minairons’.

42
Música. L’Orfeó Lleidatà omple la Llotja per 
sisè cop consecutiu amb ‘Christmas.cat’.
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X. SANTESMASSES

❘ CERVERA ❘ Cervera va tancar ahir 
amb l’espectacle #Bachendansa 
en un atapeït Teatre de la Passió 
un intens any cultural com a Ca-
pital de la Cultura Catalana i va 
passar el relleu de la capitalitat 
al Vendrell. Durant aquest any 
2019, la capital de la Segarra 
ha acollit 122 accions culturals 
impulsades per més d’un miler 
d’artistes i creadors, de les quals 
han gaudit unes 40.000 perso-
nes. L’alcalde, Ramon Augé, va 
posar en relleu que el 72% dels 
70 projectes desenvolupats, que 
han donat peu a 122 activitats, 
han estat de producció pròpia 
i que la capitalitat ha comptat 
amb la col·laboració de 31 enti-
tats locals, tots els centres edu-
catius de la ciutat i 21 entitats 
catalanes. Augé va fer un reco-
neixement a l’anterior govern 
municipal, liderat per Ramon 
Royes, “que va tenir la visió 
de portar a Cervera un any ple 
de dinamisme cultural”, i es va 
comprometre a continuar im-

pulsant noves iniciatives cultu-
rals. Per la seua part, l’alcalde 
del Vendrell, Kenneth Martínez, 
va destacar les coincidències del 
seu municipi amb Cervera: “La 
música, el foc i la passió per la 
cultura.” Martínez va avançar 
que l’any 2020 el Vendrell or-
ganitzarà actes a favor dels va-
lors de la pau coincidint amb el 
centenari de l’Orquestra Pau 
Casals.

La consellera de Cultura, que 
no es va perdre l’espectacle, va 
destacar l’aposta cultural de 
Cervera, “una inversió en co-
neixement, llibertat i genero-
sitat”, en un discurs en el qual 
va citar Montserrat Roig (“La 
cultura és l’opció política més 
revolucionària a llarg termini”) 
i Manuel de Pedrolo (“Hem de 
defensar amb totes les conse-
qüències una cultura cansada 
de viure entre parèntesis”). Per 
la seua part, el president de la 
Diputació, Joan Talarn, va elo-
giar “l’esforç” de Cervera en 
favor de la cultura catalana i va 
lamentar que aquesta, “com la 
llengua i la literatura, es troben 
en clar desavantatge”.

Cervera tanca un any capital
Música barroca i dansa contemporània posen el colofó a 122 actes culturals al llarg del 2019 || 
Prop de 40.000 persones han gaudit de les activitats de la Capital Cultural Catalana

POLÍTICA CULTURAL CLAUSURA

L’espectacle de música barroca i dansa contemporània ‘#Bachendansa’ va posar ahir el colofó al Teatre de la Passió a l’any cultural.

XAVIER SANTESMASSES

‘#BACHENDANSA’

L’espectacle de clausura 

‘#Bachendansa’ va 

congregar al Teatre de La 

Passió 1.700 espectadors
XAVIER SANTESMASSES

La consellera de Cultura i l’alcalde van examinar el llibre medieval.

XAVIER SANTESMASSES

Cervera va donar el relleu de la capitalitat cultural al Vendrell.

n Unes hores abans d’assis-
tir a l’espectacle de clausura, 
la consellera de Cultura, Ma-
riàngela Vilallonga, va visitar 
l’ajuntament de la capital de la 
Segarra per fer entrega d’un 
exemplar del Llibre de Pri-
vilegis de Cervera, un còdex 
dels segles XIII-XIV amb els 
privilegis concedits pels reis 
catalans a la vila entre els anys 
1202 i 1333 i també mesures 

per al bon govern municipal de 
l’època. Es tracta de 150 fulls 
de pergamí en un estat de con-
servació excel·lent, escrits en 
llatí i català, que representen 
un precedent del Llibre de 
Privilegis de Cervera que va 
ser elaborat posteriorment, a 
partir de l’any 1360, conservat 
a Cervera i declarat Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional. Vila-
llonga va destacar que “pro-

bablement Cervera sigui dels 
pocs municipis que tinguin dos 
llibres de privilegis” i va defi-
nir aquesta donació com “un 
motiu d’alegria”. 

Aquest còdex medieval va 
ser adquirit recentment pel 
departament de Cultura per 
50.000 euros als descendents 
de la família Dalmases, que 
el conservaven des que l’any 
1906 el comprés a un antiquari 

barceloní el bibliòfil Faust Dal-
mases, veí de Cervera. 

Ara quedarà en dipòsit a 
l’Arxiu Comarcal de la Se-
garra, on està previst que els 
tècnics estudiïn i proporcio-
nin una detallada descripció 
del contingut per abocar-lo a 
internet a través de la platafor-
ma Arxius en Línia i posar-lo 
d’aquesta manera a disposició 
de tota la societat.

La consellera entrega de ‘regal’ a l’ajuntament un còdex medieval
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