
FESTA 
MAJOR
CERVERA
del 12 al 23 
de setembre
2019

ISAGOGE
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Al setembre a Cervera celebrem la 
festa gran de la ciutat, la Festa Major 
del Sant Crist, i a mode de preludi,  
organitzem la setmana cultural Isago-
ge. D’aquesta manera, gaudim de deu 
dies intensos amb tot un seguit d’ac-
tivitats culturals, tradicionals i festives.

Enguany, que Cervera és Capital de la 
Cultura Catalana 2019, les activitats 
encara s’incrementen més en quanti-
tat i, sobretot, en qualitat. 

La Isagoge 2019 es dedica a reivin-
dicar figures destacades de la cultu-
ra cerverina com han estat el poeta 
Jaume Ferran i Camps, els germans 
Claudi i Frederic Gómez Grau i Hermí-
nia Grau. 

Programa actes diversos per donar a 
conèixer la figura de Jaume Ferran en-
torn la seva ciutat natal, el paisatge, la 
gent i la seva obra poètica; l’exposició 
de fotografies “Prop de Hollywood” 
dels germans Gómez Grau; i el recor- 

Ramon Augé Gené
Paer en cap

SALU-
TACIÓ

regut “La casa en femení” per la Casa 
Duran i Sanpere, residència d’Hermí-
nia Grau, entre moltes altres activitats 
que ja s’organitzen cada any en motiu 
de la Isagoge.

La Festa Major enguany presenta no-
vetats com l’estrena del nou gegant 
negre, la recuperació de l’Anunci de 
Festes i el Festival Segamots, dins 
dels actes de Cervera Capital de la 
Cultura Catalana.

Aquests actes es complementen amb 
l’explosió festiva i de cultura popu-
lar que viu la festa, gràcies a la par-
ticipació de les entitats cerverines, 
a les quals vull agrair públicament la 
seva tasca. En aquest sentit, enguany 
l’entitat homenatjada serà el Ball de 
Diables de Cervera Carranquers, que 
celebren el 25è aniversari. Els Carran-
quers porten el nom de la nostra ciutat 
arreu i són els artífex dels espectacu-
lars correfocs i enceses de l’Aquelarre. 
Moltes felicitats!

El pregoner enguany serà el doctor 
cerverí Magí Raich i Brufau, recone-
gut especialista en anestesiologia, 
reanimació i terapèutica del dolor que 
exerceix a l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron i la Clínica Corachan de Bar-
celona. Serà un merescut reconeixe-
ment de la ciutat a la  seva figura i l’ex-
cel·lent trajectòria professional.

Finalment, només em resta desitjar a 
tothom una molt bona Festa Major!
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La setmana cultural de la Isagoge 
arriba a la seva 43a edició de la mà 
de la figura de Jaume Ferran i Camps 
(1928-2016), acompanyat per altres 
figures destacades de la cultura cer-
verina com són els germans Claudi 
Gómez Grau (Cervera, 1907 – Lleida, 
1989), Frederic Gómez Grau (Cerve-
ra, 1920 – Madrid, 2013)  i d’Hermínia 
Grau y Aymà (Barcelona, 1897-1982).

Durant tota la setmana volem posar 
de manifest la importància d’aquests 
noms propis, els quals al llarg del 
passat segle XX varen reivindicar la 
seva identitat defensant cada un d’ells 
una disciplina cultural que, en algu-
nes ocasions, era difícil d’encaixar en 
aquelles èpoques. 

Cervera, dins de l’any de la Capital de 
la Cultura Catalana, ha organitzat di-
ferents accions recordant Ferran, que 
culminen amb la Setmana Cultural de 
la Isagoge dedicant -li diferents acti-
vitats entorn a la seva figura i la seva 
obra. 

Dins de la Setmana Cultural s’han pro-
gramat diferents actes per a donar a 
conèixer la seva figura entorn a la seva 
ciutat natal, el seu paisatge, la seva 
gent i també la seva obra poètica. 



12La figura de Jaume Ferran la po-
drem conèixer a través d’una expo-
sició a la Cerverina d’Art, un itinerari 
ferranià per a la Cervera de vianants, 
una projecció d’un documental so-
bre la seva vida i obra, i també una 
presentació de la recent publicació 
“El cercle daurat”, el qual correspon 
a l’últim volum de les memòries del 
poeta. 

Els noms propis de Claudi i Frederic 
Gómez Grau queden recollits a l’ex-
posició “ Prop de Hollywood. Foto-
grafies de Claudi i Frederic Gómez 
Grau”, dins la Farinera del Sindicat 
de Cervera. Es tracta d’un gran re-
cull de fotografies dels germans 
Grau dins de rodatges cinematogrà-
fics hollywoodians.  

Un dels altres noms que volem des-
tacar dins la setmana cultural és la 
figura d’Hermínia Grau y Aymà, una 
dona del segle XX, muller d’Agustí 
Duran i Sanpere, que ha quedat a 
l’ombra de la figura d’Agustí Duran 
i Sanpere i que en aquesta ocasió 
volem posar en relleu a través d’un 
recorregut per la Casa Museu actual 
sota el títol “La Casa en femení”. 

DIJOUS

17h/
Inauguració de l’exposició: “10è 
aniversari de l’Associació cultu-
ral el Campanar de Cervera”
L’Associació Cultural el Campanar de 
Cervera celebra el seu desè aniver-
sari amb una exposició que mostra 
els cartells, llibrets, targetons, punts 
de llibre, calendaris i àlbums de totes 
les activitats que s’han organitzat al 
llarg d’aquests 10 anys
Lloc: Capella de la Mare de Déu 
de l’Incendi – Auditori Municipal 
Cervera 
Organitza: Associació cultural 
el Campanar de Cervera 

19h/ 
La Casa en femení 
Recorregut per la Casa d’Hermínia 
Grau a càrrec de Mònica Piera 
Lloc: Casa Museu Duran i Sanpere 
Organitza: Museu Comarcal de 
Cervera 

20.30h/
Projecció de la pel·lícula 
“Els dies que vindran” dins 
del Cicle Gaudí 
Dir. Carlos Marqués-Marcet
Bisnaga d’Or a la millor pel·lícula 
al Festival de Málaga 2019
Preu: 4,5€ ( i descomptes)
Lloc: Sala Francesc Buireu 
Organitza: Paeria de Cervera



19h/ 
Projecció del Documental 
“Decàleg Ferran” 
Dedicat al poeta cerverí Jaume Ferran 
i Camps (1928-2016), fill predilecte 
de Cervera. 
Autor: Xavier Juncosa 
Lloc: Sala Francesc Buireu 
Organitza: Paeria de Cervera 

DIVENDRES

22h/
Acte d’inauguració de la 
rehabilitació del safareig 
de Sant Francesc. 
Sessió de contes 
“Fem safareig”, 
a càrrec de Patrícia McGill, i 
projecció d’imatges de les 
obres de restauració i recuperació. 
Lloc: Safareig de Sant Francesc 
Organitza: Paeria de Cervera i 
Museu Comarcal de Cervera.



DISSABTE

L’Anunci de Festes 
marca l’inici de la 
Isagoge i Festa Ma-
jor amb la Passada, 
una gran cercavila 
del Seguici de Balls 
Populars: timbales 
de la ciutat, gegants, 
bestiari, balls, músi-
ca, pirotècnia i cam-
panes. L’Anunci cul-
mina amb el Pregó 
d’una persona molt 
vinculada a la nostra 
ciutat al balcó de la 
Paeria, el reconeixe-
ment al Saló de Plens 
a una entitat local 
que ha destacat es-
pecialment enguany 
i el posterior repic de 
campanes, tronada i 
ballada a la plaça.

9.30h/ 
6è Torneig escolar d’escacs
Lloc: Plaça Major 
Inscripcions: escacs.casalcervera@
gmail.com o tel. 678 15 09 42
Organitza: Club Escacs Lleida i 
DT de Lleida de la FCE 
Col·labora: Paeria de Cervera i 
Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 

17h/
Repic de Campanes, 
a càrrec dels Campaners de Cervera 
Organitza: Grup de 
Campaners de Cervera 

17.30h/ 
Plantada dels Balls Populars
Exposició dels elements participants 
a la Passada d’Anunci de festes:
timbales, gegants i bestiari. 
Lloc: Universitat de Cervera



18h/
Passada d’Anunci de festes 
Gran cercavila del seguici de balls 
populars de la ciutat que donarà inici 
a les festes, convocant la ciutat al 
Palau de la Paeria per assistir al Pregó 
de la Festa Major. Sonaran campanes 
dels campanars de Sant Antoni, 
Sant Agustí i campanar major. 
Elements participants: timbales de 
la ciutat, Àliga, capgrossos, gegants, 
Drac, Ball d’Espases, Ball de Gitanes 
i els músics propis de cada ball. 
Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Agrupació Seny Major 

20h/ 
Pregó de Festa Major i reconeixe-
ment per part de la Corporació 
Municipal a l’entitat cultural 
de la nostra ciutat Ball de Diables 
Carranquers, pel seu 25è Aniversari. 
El paer en cap entregarà 
simbòlicament la Senyera de la Ciutat 
a l’entitat homenatjada. 
Acte públic obert a tothom. 
Lloc: Sala de Plens de la Paeria 
Organitza: Paeria de Cervera 
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20.30h/ 
Lectura del Pregó, a càrrec del 
Doctor Magí Raich, anestesiòleg 
de l’Hospital Vall d’Hebron i mem-
bre facultatiu de la Clínica Cora-
chan de Barcelona,  des del balcó 
de la Paeria, i inici de la festa. 
Seguidament Tronada a la pl. 
Major, encesa d’un regueró de 
pólvora amb tronants col·locats 
al centre de la plaça. L’encesa la 
durà a terme el pregoner, l’entitat 
homenatjada i el paer en cap, 
acompanyats pels Trabucaires 
de Cervera. 
Finalitzarà l’acte amb el Toc ge-
neral de Festa Major a càrrec 
dels Campaners de Cervera i 
Ballada conjunta del seguici 
a la Pl. Major. 
Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Agrupació Seny Major 
i Grup de Campaners de Cervera. 

DIUMENGE

9h/ 
XXI Tirada de bitlles 
catalanes de Festa 
Major i V Tirada 
de bitlles infantil
Lloc: Costat del Pavelló 
Polivalent. 
Organitza: Club Bitlles 
Cervera i Consell Esportiu 
de la Segarra

De 10 a 13 h/ 
XXVIII Trobada de 
puntaires Ciutat 
de Cervera
Lloc: Patis de la 
Universitat de Cervera
Organitza: Associació 
de Puntaires Coll de les 
Savines de Cervera 
Col·labora: Paeria 
de Cervera

11.30h/ 
Missa d’acció de gràcies 
i presentació de la 
restauració del Sant 
Crist de Sant Antoni. 
Lloc: Església de 
Sant Antoni 
Organitza: Parròquia 
de Cervera 



18 h/ 
La Festa Major a les 
residències d’avis i àvies 2019
Grallers del Ball de Diables de 
Cervera Carranquers, a la 
residència Mare Güell
Grallers dels Geganters de Cervera, 
a la residència Mare Janer
Organitza: Agrupació Seny Major

18 h/ 
XXI Festival de música de 
tardor. Orgues de Ponent 
i del Pirineu 2019
Montserrat Torrent, orgue 
Lloc: Convent de Sant Agustí 
de Cervera 
Organitza: Associació d’amics de 
l’orgue de les comarques de Lleida 
Col·labora: Paeria de Cervera
Entrada lliure.

12h/ 
Visita caracteritzada “Muralles, 
bruixots i carrerons, descobreix 
tots els racons!”
Lloc: Plaça Santa Anna 
Organitza: Paeria de Cervera 

12.30 h/ 
Inauguració de l’exposició “Els 
camins del poeta. Un homenat-
ge al poeta Jaume Ferran”
La Cerverina d’Art presenta un 
homenatge al poeta cerverí Jaume 
Ferran, coincidint amb la recent 
edició de diversos llibres antològics 
de la seva obra. La inauguració 
comptarà amb música i recital 
poètic per acompanyar un espai 
dedicat a Jaume Ferran, on es 
repassarà la vida i els temes i 
imatges de la seva obra poètica.
Lloc: La Cerverina d’art 
Organitza: La Cerverina d’art 
Col·labora: Paeria de Cervera

19 h/ 
Taller de sardanes per a infants 
i adults (obert a tothom)
Taller gratuït
Lloc: Església de Sant Joan
Organitza: Agrupació Seny Major



18h/ 
Taller de ball de pastorets infantil 
Lloc: Església de Sant Joan
Organitza: Agrupació Seny Major 

19h/ 
Xerrada “Recerca per a la 
recuperació del gegant negre 
de Cervera”, a càrrec de 
l’antropòleg Lluís Bellas. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Paeria de Cervera i 
Museu Comarcal de Cervera. 

16
17

DILLUNS

DIMARTS

18h/ 
Presentació del Conte: 
“El viatge de la Polla”
Editat per la Paeria de Cervera i 
l’Agrupació Seny Major 
Lloc: Església de Sant Domènec
Organitza: Paeria de Cervera



19h/ 
Estrena del documental 
“425 anys de la creació del 
Bisbat de Solsona, una història 
de resistència”, especial Cervera. 
Lloc: Auditori Municipal 
Organitza: Parròquia de Santa 
Maria de Cervera 
Col·labora: Bisbat de Solsona i 
Paeria de Cervera 

DIMECRES

20.30h/ 
“L’albada d’un llarg camí” 
Itinerari ferranià  
“L’albada d’un llarg camí” és un 
recorregut per la Cervera de vianants, 
on descobrirem els orígens del poeta 
Jaume Ferran Camps i el seu entorn 
cerverí. La paraula del narrador ens 
acompanyarà pels llocs emblemàtics 
que el poeta portava al cor, els quals 
es fan presents en la seva obra, i que 
mai va deixar de recordar. 
Lloc de trobada: Carrer Guinedilda 
(antic carrer de les Verges) 
Guió: Montse Pont 
Narrador: Xavier Hidalgo
Organitza: Paeria de Cervera 
Col·labora: Conservatori Professional 
de Música de Cervera 
(acompanyament musical)

22h/  
Xerrada documental 
“72 dies al límit” 
amb Sergi Mingote
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Centre Excursionista 
de la Segarra 



18h/ 
Taller de Ball de Pastorets infantil
Lloc: Església de Sant Joan
Organitza: Agrupació Seny Major 

19h / 
Inauguració de l’exposició “Prop 
de Hollywood. Fotografies de 
Claudi i Frederic Gómez Grau”
Els germans Claudi i Frederic Gomez
Grau van utilitzar la fotografia per 
apropar-se al cinema. A finals dels anys 
cinquanta del segle passat, es varen 
apropar a fotografiar les grans super-
produccions de Hollywood arribant 
a superar unes 6.000 fotografies que 
documenten els centenars de rodatges 
en els quals van intervenir. 
Lloc: Farinera del Sindicat de Cervera 
Organitza: Museu Comarcal de Cervera 

22 h/ 
Concert de jazz amb 
Tricia Evy Quartet 
Tricia Evy – veu 
Gerard Nieto – piano 
Ignasi Gonzalez – contrabaix 
Roger Gutiérrez – bateria 
Lloc: Sala de Ball del Casal de Cervera  
Organitza: Paeria de Cervera 
Preu entrada: 10 € 
(amb consumició inclosa)

DIJOUS



19h/
Presentació del llibre 
“El cercle daurat” 
(últim volum de memòries de l’autor) 
Jaume Ferran 
A càrrec de l’Editorial Meteora
Sota el títol de “El cercle daurat”, 
que ja és una metàfora de la vida 
viscuda i recordada, Jaume 
Ferran ens fa arribar les seves 
últimes reflexions sobre la seva 
infància i joventut a Cervera, els seus 
anys d’estudi a Barcelona i Madrid, i 
el llarg periple acadèmic que va viure 
com a professor a les universitats 
dels Estats Units, on va  treballar fins 
que es va jubilar. L’obra és el text 
d’un poeta, professor i acadèmic, 
escrit des del més profund del cor. 
Lloc: Sala Francesc Buireu 
Organitza: Paeria de Cervera 

20.30 h/ 
Festival Segamots 2019
A peu de Paeria 
Les narradores Tània Muñoz, 
Martha Escudero i Noemí Caballer 
oferiran el tret de sortida del festival. 
Lloc: Plaça Major 
Organitza: Paeria de Cervera

22.30 h/
21è Cicle de Teatre “Apassiona’t” 
Bona Gent de Quim Masferrer
Quim Masferrer, conegut presentador 
del programa de TV3 “El Foraster”, 
presentarà aquest muntatge que 
pretén ser un homenatge al públic. 
Lloc: Gran Teatre de la Passió
Organitza: Patronat de la Passió de 
Cervera - Paeria de Cervera
Més informació i venda d’entrades: 
www.granteatredecervera.cat

00 h/
Festa remember 90’s
Entrada gratuïta
Lloc: Pavelló Polivalent
Organitza: Paeria de Cervera


