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“els preus es marquen en fun-
ció de les despeses que com-
porten els espectacles i per ai-
xò, comparar un equipament
amb un altre és complicat”.A
més, va explicar que es tracta
d’una “òpera de la temporada
passada per la qual cosa el Li-
ceu no va repercutir l’increment
de l’IVA, malgrat representar-
se després de setembre”. Per la
seua part, la regidora de Cul-

tura, Montse Parra, va aclarir
que “la Paeria estableix les lí-
nies mestres de la programació,
si volem teatre, dansa, etc. pe-
rò no fixa els preus, és una tas-
ca de l’empresa gestora”, abans
d’afegir que “el que procurem
és que totes les obres tinguin
entrada a un preu social”. En-
ric Blasi, un dels actors de La
Baldufa, no va dubtar a quali-
ficar d’ “abusiu” el preu d’al-
gunes de les entrades deGui-
llemTell. “A la Llotja s’ha op-
tat per unmodel completament
comercial i aquests preus no
permeten que la cultura s'atan-
si la societat”.
Guillem Tell és la primera

òpera infantil de la companyia
lleidatana.
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“GuillemTell”, més car
a la Llotja que al Liceu
L’òpera infantil va costar entre 6 i 12 € aBarcelona i el preu de les
entrades a Lleida va de 5 a 20 €||Es podrà veure el 20 de gener

ARTSESCÈNIQUESPROGRAMACIÓ

R. BANYERES
❘ LLEIDA❘ Les entrades per veure
l’espectacle que obrirà la pro-
gramació del primer semestre
de 2013 a la Llotja, l’òpera in-
fantil GuillemTell, seran més
cares a Lleida que al GranTea-
tre del Liceu de Barcelona.
L’obra, una producció del Li-
ceu amb adaptació dramatúr-
gica i direcció de la companyia
lleidatana La Baldufa, forma
part del cicle Petita Lloja i les
entrades a Lleida costaran en-
tre 5 € i 20 € (5 € butaca jove;
12 € grups de 25 persones; 15
€ amb carnet d’Amic de la Llot-
ja i 20 € entrada general, des-
peses de gestió incloses).Al Li-
ceu, on es va representar el pas-
sat octubre dins del cicle El Pe-
tit Liceu, el seu preu va oscil·lar
entre els 6 € (sessions escolars)
i els 12 € (sessions familiars),
més despeses de gestió en cas
que es compressin per internet.

Toni Cabero, representant de
l’empresa Zucar Event, que
s’encarrega de la gestió de la
temporada teatral de l’equipa-
ment lleidatà, va afirmar ahir
desconèixer la diferència de
preus i els seus motius.Tanma-
teix, sí que va especificar que
“cada equipament té les seues
pròpies singularitats i despeses.
GuillemTell és una producció
del mateix Liceu. En canvi, a la
Llotja s’han de pagar moltes
despeses, com són la llum, el
personal, la climatització... “.

Cabero va assenyalar que

Unmoment d'una representació de 'Guillem Tell' de La Baldufa.
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Exposició de fotografies a l’Arxiu del Pallars

❘TREMP ❘ L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, aTremp, inaugu-
rarà demà l’exposició fotogràficaAndreu Gelabert, fotògraf,
que podrà visitar-se fins el pròxim 31 de gener.

Concerts a Lleida i Girona del Cor de Cambra

❘LLEIDA ❘ El Cor de Cambra del’Auditori de Lleida, el de la Di-
putació de Girona i el pianista de Cervera Jordi Castellà
actuaran el dia 15 a Lleida i el 16 a Girona.

Taula rodona sobre l’art del llibre a l’IEI

❘LLEIDA ❘ L’IEI acollirà demà una taula rodona sobre les arts del
llibre des del segle XV fins avui en dia.

Lluís Trepat
JOSEPMIQUEL GARCIA críticad’art

H
i ha moments que el pin-
tor LluísTrepat esdevé lú-
cid i carismàtic amb la seua

presència i parla. Dissabte pas-
sat, en lliurar aAgramunt el seu
llegat pictòric, davant d’un gran
públic tenia un d’aquells dies de
gràcia i lucidesa.Va prendre la
paraula: “Em dic LluísTrepat”
va afirmar amb contundèn-
cia.(Silenci perllongat). “Vaig
néixer l’any 1925”.Tot seguit
explicà que els seus pares i la fa-
mília tota eren del terme d’Agra-
munt, d’un nucli agregat aAgra-
munt que encara ara conserva
la masia de Cal Trepat.Volgué
deixar clara la seua decisió de
ser artista en el debat de l’ado-
lescència. Explicà que durant la
guerra dibuixava tancs i soldats
amb destresa i que quan treba-
llava d’aprenent a la ferreteria
del pare, a Tàrrega, emergí la
seua vocació pictòrica. L’entorn
no hi estava gaire predisposat,
però hi trobà companys de viat-

ge, com JaumeMinguell.Troba-
ren un primer professor, però
més endavant s’ho feren d’una
maneramés autodidacta.Als ves-
pres s’aplegaven a les golfes de
cal Minguell i els aprenents de
pintor dibuixaven al seu albir i
tot d’una giraven els dibuixos i
els posaven un al costat de l’al-
tre. L’evidència de l’error o l’en-
cert servia per la propera sessió.

Quan l’Escola d’Arts i oficis
reprengué el camí, els deixaren
una sala per ensenyar als infants,
i disposaren de cavallets i mate-
rial. El seu desig de conèixer el
bo i millor els va dur a Madrid
a veure el Prado.Trepat explicà
aquest viatge, amb un tren ple
de soldats dormint als passa-
dissos, acompanyats pel seumes-
tre, que els va fer de guia pels
espais emblemàtics de Madrid,
i el Prado, i fins i totToledo, on
hi anaren a veure l’Enterrament
del Comte Orgaz del Greco.Al
Prado quedaren bocabadats per

les pintures negres de Goya.“En
tornar, comprarem tots els tubs
de pintura negra que trobarem,
i entre el negre i el verdum que
s’hi ha posat, ja no s’hi veu res,
ara”.

Després del Prado calia anar
a París. El més complicat era te-
nir el visat per anar a l’estran-
ger.A la policia nacional de Llei-

da no els agradà la idea: “Vostès
el que han de fer és anar al Pra-
do i no a París”. Hi insistiren,
sense èxit. L’oportunitat de
viatjar a l’estranger es presentà
més endavant.Amb motiu d’un
pelegrinatge a Roma es va con-
feccionar unamena de passaport
col·lectiu per als pelegrins. S’hi

apuntaren enTrepat i en Min-
guell. Un centenar, amb un po-
licia de custòdia.A Roma no s’hi
sabien avenir de tantes coses.
Quan el tren havia de tornar s’hi
quedaren.Viatjaren aVenècia,
on hi havia la Biennale, i a
Florència, fins que s’acabaren els
diners.A Gènova, es presenta-
ren al consolat: “Ah! —digué el

consol—, vet ací els dos pele-
grins perduts”. Els donaren un
document que els havia de per-
metre tornar a casa i fins i tot
continuar com a pelegrins, però
perderen el tren i acabaren a
Niça, on dormiren a la terrassa
d’un hotel, fins a arribar a la
frontera, on, gràcies a un guar-

da d’arrels targarines, van poder
tornar. El públic assistent a l’ac-
te estava ben atent a les expli-
cacions del LluísTrepat, ja que
es recreava a explicar els detalls
més concrets d’aquesta aventu-
ra, que allargava especialment
en aquest desvetllament de la
seua vocació pictòrica.A més,
com que ja havia dit que havia
nascut al 1925, tothom espera-
va un seguit d’anècdotes vitals.
Llavors, el pintor va dir : “Des-
prés de Roma, calia anar a Pa-
rís”. “Al cap d’un temps vaig
aconseguir el visat i vaig anar
a París, on em vaig quedar un
any i mig”. “El que segueix és
una altra història”.

El públic s’hi resignà en veu-
re que la trama biogràfica s’atu-
rava en aquesta joventut expec-
tant.No ho va fer malament l’ar-
tista, ja que en la biografia d’un
home i d’un artista, el pas més
transcendent és aquest del
“temps d’estrena”.

Durant la guerra dibuixava tancs i soldats amb

destresa i quan feia d’aprenent a la ferreteria del

pare, a Tàrrega, va emergir la seua vocació pictòrica

Unmoment de la presentació del llibre.
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❘EL PONT DE SUERT ❘ L’Associació
pel desenvolupament de la
Ribagorça Romànica va pre-
sentar el divendres a El Pont
de Suert el primer llibre so-
bre les falles, titulat Foc al
Far! La Festa de les falles al
Pirineu, escrit per Xavi Far-
ré i profusament il·lustrat amb
fotografies de Sergi Ricart.

Durant l’acte, l’alcalde de La
Vall de Boí, Joan Perelada, va
anunciar la intenció de crear
una associació formada per
tots els municipis, també de
laVal d’Aran iAndorra, que
tinguin les falles entre les se-
ues festes del foc com a nexe
d’unió. La intenció és orga-
nitzar iniciatives conjuntes.

Presentenun llibre sobre les
festes de les falles del Pirineu


