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Director artístic: Marc Castellà. Director mu-

sical: Jordi Castellà. Directora escènica: 
Montse Esteve.

Cervera. Gran Teatre de la Passió. 20.00 h.

❘ CERVERA ❘ El Gran Teatre de la 
Passió de Cervera acollirà avui 
a les 20.00 hores la presentació 
de #Bachendansa, un especta-
cle que fusiona la música bar-
roca i la dansa contemporània 
i que servirà de clausura dels 
actes de la Capital de la Cul-
tura Catalana 2019. Aquesta 
obra naix del treball conjunt de 
dos entitats culturals del terri-
tori: la Jove Companyia de l’Es-
cola de Dansa Montse Esteve 
de Guissona i l’Orquestra de 
Cambra de la Catalunya Inte-
rior, amb la direcció musical de 
Jordi Castellà.

Els Concerts de Brandenburg 
números 3 i 5 de Johann Sebas-
tian Bach són la base de l’obra, 
que es va preestrenar l’estiu pas-
sat a Guissona i Sant Guim de 
Freixenet, i que ara es presenta 
al Gran Teatre de la Passió de 
Cervera. #Bachendansa repre-
senta l’esperit de la capitalitat 
cultural, ja que aposta pel talent 
de quilòmetre zero, la producció 
pròpia, la multidisciplinarietat i 
el diàleg contemporani.

Novetat per avui

Com a novetat, a la represen-
tació d’avui, #Bachendansa in-
corporarà mitjançant una peça 
artística audiovisual alguns dels 

Bach en dansa a Cervera
Un espectacle de ‘quilòmetre zero’ per tancar la capitalitat cultural || Música 
barroca i ball contemporani es donen cita avui al Gran Teatre de la Passió

MÚSICA ESPECTACLES

elements singulars i esdeveni-
ments realitzats durant tot l’any 
a Cervera. A l’obra, gravada i 
dirigida per Marc Castellà i amb 
guió d’Alba Granell, s’agrupen 
conceptes com el territori, la tra-
dició i la cultura. D’aquesta ma-
nera, l’espectador podrà reviure 
i rememorar, des d’un punt de 
vista poètic, visual i simbòlic, 
un any ple de propostes i inici-
atives culturals que han tingut 
com a protagonista a la capital 
de la Segarra.

MARC CASTELLÀ

Un treball 
que podria 
fer una gira
Marc Castellà, 
director artístic; 
Jordi Castellà, 
director mu-
sical; i Montse 
Esteve, direc-
tora escènica, 
són al capda-
vant d’aquest 
espectacle.

La Generalitat 
dóna avui a 
Cervera un llibre 
històric del 1297
S’estudiarà a l’Arxiu 
Comarcal de la Segarra

LLETRES

❘ BARCELONA ❘ La consellera 
de Cultura, Mariàngela Vi-
lallonga, entregarà avui a 
Cervera, amb motiu de la 
clausura de la capitalitat de 
la cultura catalana (vegeu la 
notícia adjunta), el Llibre de 
privilegis i ordenacions de 
la ciutat. 

Es tracta d’un còdex me-
dieval adquirit recentment 
per la Generalitat que conté 
privilegis concedits pels reis 
catalans a l’antiga Cervera 
i també ordenances per al 
bon govern de la ciutat du-
rant l’edat mitjana. En total, 
150 pàgines de manuscrits 
copiats a partir del 1297 per 
monjos escribans que van 
servir com a precedent del 
Llibre de privilegis de Cer-
vera del 1360, declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) per la Generalitat. 
El còdex es conservarà, estu-
diarà i digitalitzarà a l’Arxiu 
Comarcal de la Segarra, al-
hora que serà accessible per 
al públic.

GENCAT

Una de les pàgines del llibre.
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