
14 de desembre de 2012 

Lloc de la jornada:
Museu Comarcal de Cervera

c. Major, 115
25200 - Cervera

Arribem a una nova edició de la jornada Re-
viure el patrimoni dedicada, en aquesta oca-
sió, a un projecte local sobre el qual s’està 
treballant: la Passió medieval de Cervera, 
que té, però, una dimensió més àmplia a 
la purament territorial. Aquest projecte ens 
ha de permetre recuperar una celebració a 
partir de l’estudi i anàlisi de la documentació 
existent i, alhora, convertir aquesta iniciativa 
en un recurs patrimonial d’activació cultural, 
turística i econòmica. Aquesta jornada té per 
objectiu apropar-nos a aspectes tècnics: 
com afrontar la recuperació d’escenografies, 
vestuaris, posada en escena, l’espai de 
l’actor i de l’espectador, etc... a partir d’altres 
projectes de característiques similars, i de-
batre també aspectes més conceptuals que 
tenen a veure amb la necessitat de recrear 
el nostre passat a partir, en aquest cas, de 
la festa i amb el com abordem aquesta pre-
tensió i com la presentem al públic acomplint 
un delicat equilibri entre la rigorositat històri-
ca i les demandes actuals de temps narra-
tiu i sentit de l’espectacle. Les ponències 
de caràcter més teòric que es presenten al 
matí unides a la taula d’experiències pràcti-
ques de la tarda han d’aconseguir acomplir 
aquest doble objectiu i donar resposta als 
dubtes que qualsevol nou projecte d’aquest 
tipus planteja. 

REVIURE EL PATRIMONI
Recreacions del passat per 

mitjà de la festa. La recuperació 
de la Passió medieval de Cervera

CERVERA

organitza

col·labora
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Forma de pagament
Mitjançant transferència bancària al 
número de compte de Caixa Penedès 
2081 0193 02 3110000068, 
a nom de jornades Reviure el patrimoni. 
Cal enviar el comprovant de pagament al 
Museu Comarcal de Cervera per correu elec-
trònic a l’adreça museu@museudecervera.cat

El període d’inscripció 
és fins el 12 de desembre de 2012

Inscripció
Inscripció gratuïta
Inscripció amb dret a documentació i 
certificat d’assistència....................10 €

Us podeu inscriure també omplint el formulari 
directament al lloc web següent: 
www.museudecervera.cat/reviurelpatrimoni

Nom i cognoms

Professió 

Adreça 

Contacte (telèfon / a/e)

De 9.30 a 10 h  
Arribada i lliurament 
de la documentació.
Benvinguda a càrrec de 
Ramon Royes, paer en cap 
de Cervera

Inauguració de la jornada a càrrec de:
Lluís Puig, director general. 
Direcció General de Cultura 
Popular i Tradicional 
Carme Bergés, directora Museu 
Comarcal de Cervera

De 10 a 11 h 
La Passió com a Drama d’Origen, 
a càrrec de Josefina Roma, 
antropòloga. 

D’11 a 11.30 h   
Pausa-cafè

D’11.30 a 12.30 h
Les recreacions del passat per mitjà 
de la festa. El cas del País Valencià, 
a càrrec de Francesc Llop, antro-
pòleg. Cap de Secció de Museus i 
Col·leccions museístiques, Direcció 
General de Patrimoni Cultural Valen-
cià.

De 12.30 a 13.30 h  
L’escenificació de la Passió a l’Edat 
Mitjana: espais, decorats i efectes es-
cènics, a càrrec de Francesc Massip, 
Catedràtic d’Història del Teatre Català 
de la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona)

De 13.30 a 14 h
Debat

14 DIVENDRES
de desembre

De 14 a 16 h  
Dinar

De 16 a 19 h   
Taula d’experiències:
- La sentència de Pilat, a càrrec de Ferran 
Sugranyes. Centre de Documentació del 
Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
- El Misterio del Cristo de los Gascones, 
a càrrec d’Anna Zamora, dramaturga i 
directora de Nao damores. 

Debat

El projecte de recuperació de la Passió 
medieval de Cervera:

Les fonts documentals i el seu tractament, 
a càrrec de Ramon Miró, historiador.
    
 
Avantprojecte per una posada en escena, 
a càrrec d’Alba Cuñé, escenògrafa, amb 
visita a l’exposició En procés: recuperació 
de la Passió medieval de Cervera.

A les 19.30 h
Clausura de la jornada i inauguració de 
l’exposició En procés: recuperació de la  
Passió medieval de Cervera.


