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Obreelnouteatre ipalaudecongressos

‘Il trovatore’estrena
LaLlotjadeLleida
Joan Tort
LLEIDA

Il trovatore, de Verdi, és
l’òpera que dijous inaugura
La Llotja, el nou teatre i
palau de congressos de Llei-
da. Es tracta d’una copro-
ducció del Liceu amb l’Ajun-
tament de Lleida, l’Òpera
d’Oviedo i el Teatre del Capi-
tol de Tolosa. Una obra de
gran format per mostrar als
lleidatans que a partir d’ara
ja es compta amb un equi-
pament que permetrà dur a
Ponent òperes, musicals i
altres representacions de
determinades dimensions
escèniques.

La Llotja, un singular edi-
fici ubicat prop de l’estació
del TGV, és un disseny del
despatx holandès Mecanoo,
dirigit per l’arquitecta Fran-
cine Houben. Compta amb
tres plantes i aparcament. El
finançament ha sorgit de la
venda de sòl municipal.

La sala principal, amb
1.000 cadires, converteix
aquest equipament en el ter-
certeatredeCatalunya,amb
el Liceu i el TNC. L’escenari
compta amb la darrera tec-
nologia, amb un fossat per a
l’orquestraretràctil.Lacaixa
escènica fa 26 m d’ample per
21 de fons i una boca de 20,5

m d’ample per 10 d’alçada.
Il trovatore serà l’estrena

de la Llotja, que combinarà
l’activitatcultural,amansde
la Paeria, amb les convenci-
ons i congressos. I és que la
Llotja compta amb sales de
400 persones, de 200 i altres
espais modulables per a tot
tipus d’esdeveniments, a
més d’un restaurant i altres
serveis. Lleida és la segona
ciutat catalana en nombre
de congressos i fires.

Després de les dues sessi-
ons d’Il trovatore (dies 21 i
24 de gener), arriba Una co-
mèdiaespanyolaeldia30.Al
febrer ja estan programats el
musical Fiebre del sábado
noche, el festival d’animació
Animacielcicleperainfants
La Petita Llotja amb La flau-
ta màgica. Al març torna
l’òpera amb Carmen, també
l’obra Nixon- Frost i la dansa
dels germans Vivancos. La
Llotja acollirà a l’abril la Mos-
tra de Cinema Llatinoameri-
cà, teatre amb Un marit
ideal, i sarsuela. Al maig el
CirqueÉloize, ial junyles jor-
nades Tasta l’Òpera com a
activitats ja confirmades.

Entre les accions immedi-
ates hi ha la creació de la
Fundació de la Llotja i l’Asso-
ciació Amics de la Llotja, on
els ciutadans rebran infor-

mació i descomptes. La Fun-
dació ja compta amb una
trentena de patrocinadors
entre els quals figuren em-
preses i institucions. Entre
tots finançaran una progra-
mació de 300.000 €. ■

Suspèselconcert
deLabordeta
alBarnaSants
El cantautor i polític
aragonès no podrà
actuar a Viladecans
per motius de salut

Redacció
BARCELONA

El cantautor José Antonio
Labordeta ha hagut de sus-
pendre el concert que
tenia previst per al proper
30 de gener a l’Atrium de
Viladecans “per motius de
salut”, segons informa un
comunicat de l’organitza-
ció del festival Barna-
Sants, dins del qual estava
programat el concert.

El carismàtic cantant i
activista polític de la Chun-
ta Aragonesista, que des de
fa 50 anys es manté fidel al
seu compromís social a tra-
vés de les seves composici-
ons, pateix des de fa quatre

anys una greu malaltia.
“No hi ha canvi: continua
amb el seu tractament,
però en aquests moments
el seu estat de salut no li
permet el desplaçament a
Barcelona per actuar –con-
tinua el comunicat–, tot i la
seva ferma voluntat de
complir amb el compromís
amb el festival”. En aquest
sentit, BarnaSants anun-
cia que “en la mesura que
l’hi permeti el seu estat de
salut, Labordeta recupera-
rà aquest concert en un
certamen tan estimat per
ell com és BarnaSants”.

El públic que ja hagi ad-
quirit les entrades, les
podrà tornar el mateix dia
30 a les taquilles de l’Atri-
um de Viladecans. En cas
d’haver-les comprat mit-
jançant el servei Telentra-
da, s’haurà de sol·licitar el
retorn al mateix servei. ■

El despatx holandès Mecanoo és el responsable de La Llotja ■ A.L.


