
23
2 8 . 0 2 . 2 0 1 4

Po
ne

nt

a programació de la Llotja de
Lleida per a aquest primer se-
mestre del 2014 ha arrencat bé.

És a dir, que els espectacles previstos
han omplert el miler de butaques i han
satisfet els espectadors.

La temporada va començar l’1 de fe-
brer amb la ballarina Sara Baras, que va
presentar l’espectacle La Pepa, que va
fer aixecar el públic. Pocs dies després
també es va omplir per la representació
de l’obra Barcelona, dirigida per Pere
Riera i protagonitzada per Emma Vila-
rasau i Míriam Iscla. El públic assistent
va acabar dret, ovacionant els actors i
les actrius d’aquest muntatge produït
pel Teatre Nacional de Catalunya.

Aquests dos primers espectacles han
funcionat prou bé, tot i els elevats pre-
us que fixa l’organització, cedida a una
empresa especialitzada en
programació i contracta-
ció d’espectacles. I és que
una de les principals quei-
xes dels usuaris és que les
entrades surten més cares
que a Barcelona en molts
dels espectacles més co-
mercials.

Així, les representacions
teatrals costen uns 37 eu-
ros, l’espectacle de Sara Ba-
ras sortia per 57, el concert
que Luz Casal farà el 22 de
març puja a 48 euros, el
show de Los Morancos del
15 de març també suposa
una despesa de 42 euros, o
el musical Sonrisas y lágri-
mas, que ja es ven per 57
euros. Aquestes queixes
han motivat la necessitat
d’articular petits descomp-
tes per als usuaris més ha-
bituals, amb un carnet de
fidelització, o rebaixes per
a joves o grups.

La programació d’aquest primer se-
mestre inclou 16 espectacles amb 23
funcions i el que més repetirà a Lleida
serà el musical Sonrisas y lágrimas, amb
set funcions.

Aquesta temporada hi haurà 5 obres
de teatre, 4 espectacles de dansa, dos
concerts, una òpera, una sarsuela, un
musical i dos espectacles d’humor.

Així, del que queda per veure destaca
l’obra de teatre Los hijos de Kennedy,
amb Maribel Verdú, Ariadna Gil i Em-
ma Suárez el proper 8 de març, així
com la versió humorística de Don Juan
Tenorio de Joan Pera i Lloll Bertran (12
d’abril), Un aire de família, interpreta-
da per Sílvia Bel, Francesc Orella, Mai-
fe Gil i Ramon Madaula i que s’ha pro-
gramat per al 17 de maig. Destaca tam-
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La Llotja arrenca bé
bé l’única funció de l’obra d’èxit Crèdit, amb
Jordi Bosch o Jordi Boixaderas, que es podrà
veure el 21 de juny i que tancarà la tempora-
da fins a la propera tardor.

En dansa, a part de Sara Baras, també ac-
tuarà el Ballet Nacional d’Espanya el 21 de
març, entre d’altres. També s’espera una bo-
na entrada per a la sarsuela catalana més co-
neguda: Cançó d’amor i de guerra, de la com-
panyia + Sarsuela, i coincidint amb les Festes
de Maig s’ha previst l’esmentat musical Son-
risas y lágrimas. D’altres actuacions són les
del monologuista David Guapo, l’òpera Nor-
ma de Bellini o la dansa urbana D’Block.

L’any passat es va tancar la temporada amb
una ocupació de la Llotja que va arribar al
80%, xifra que els promotors consideren
molt positiva, tot i que altres sectors criti-
quen l’excessiva aportació que l’Ajuntament
fa per ajudar aquesta programació i per al

funcionament de la Llotja. I és que la Paeria
va finançar aquest equipament cultural amb
uns 600.000 euros, segons denunciava la
CUP, i enguany ja hi ha prevista una injecció
de prop de 400.000 euros.

La Llotja la gestiona una fundació, que té
patrocinadors privats i públics, i a la vegada
cedeix la contractació de la programació a
una empresa privada. Per un altre cantó,
l’Ajuntament també té cedida l’explotació de
l’equipament a una altra empresa externa
per tal de convertir-lo en un dels principals
centres de reunions de negocis i congressos,
fet que s’està assolint amb una alta ocupació
durant molts mesos de l’any. Tot i això, el
manteniment del singular edifici estrenat ara
fa quatre anys és molt elevat i obliga a buscar
noves activitats que aportin més ingressos,
com ara ball per a gent gran o l’obertura d’un
restaurant. ❋

Barcelona, un dels
primers espectacles
d’aquesta temporada,
que va omplir. PAERIA

Càsting
per a nens
El musical Sonrisas
y lágrimas renova la
plantilla d’actors
joves i per aquest
motiu va fer ahir un
càsting per trobar
els tres fills petits
de la família Von
Trapp. Al maig en
veurem el resultat.

Cal Trepat, al Museu de la
Ciència i la Tècnica

l museu de la mecanització agrària Cal
Trepat de Tàrrega s’ha incorporat al sistema
territorial del Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya (Mnactec). L’al-
caldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, i el
director del Mnactec, Jaume Perarnau, van
signar dimecres l’acord que, a la vegada, va
suposar l’inici de la commemoració del cen-
tenari de la fundació de l’antiga fàbrica J.
Trepat, la conservació de la qual ha donat
peu a l’actual museu targarí.

El Mnactec impulsarà visites a Tàrrega
d’escolars d’arreu de Catalunya, a més de
treballar plegats per difondre el patrimoni,
dissenyar programes de recerca i obtenir
subvencions. Amb Cal Trepat de Tàrrega
són 26 els museus que formen part del
Mnactec.

Suport a l’aranès i als seus
parlants

l Cercle de Belles Arts de Lleida ha editat
un nou número de la revista Arts, que en
aquesta ocasió està dedicat íntegrament a
l’aranès, l’occità i Occitània. La presentació
de la revista va servir per fer una crida al fo-
ment d’aquesta llengua. Aitor Carrera, di-
rector de la càtedra d’occità de la UdL, ja as-
senyala en un article d’aquesta revista que
“la immigració ha transformat els usos lin-
güístics de la població de l’Aran en els úl-
tims anys, per la qual cosa s’haurien d’im-
pulsar polítiques que fomentin la necessitat
social de ser competent en aranès”. Les auto-
ritats presents a la presentació, començant
pel síndic d’Aran, Carlos Barrera, van insis-
tir en aquesta crida a la defensa de l’aranès i
del fet diferencial de la Val.

La publicació fa un ampli repàs de la si-
tuació actual d’Occitània i de la llengua que
es parla en aquest territori i és un excel·lent
preludi amb vista al proper congrés d’occità
que se celebrarà a Lleida el mes de juny vi-
nent i que portarà a Ponent els principals
experts i investigadors de la llengua occita-
na.

Visites al Museu de Lleida
per practicar idiomes

l Museu de Lleida, diocesà i comarcal, ha
engegat una nova edició de les visites gui-
ades en diferents idiomes i adreçades als
alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida. La iniciativa es repeteix per segon
any consecutiu després de l’èxit de la prime-
ra edició i és fruit d’un conveni de col·labo-
ració que ambdues institucions van signar
l’any 2012.

Així, la setmana passada es va encetar un
nou cicle i es va començar per una visita gui-
ada en llengua francesa, que va concloure
amb un sopar que incloïa un menú degusta-
ció de cuina francesa al Cafè del Museu. La
següent cita va ser ahir dijous per als alum-
nes de llengua italiana. I les properes se cele-
braran el 6 de març en anglès, el 20 de març
en alemany i el 21 de maig en espanyol.
També es farà una darrera visita, que encara
no té data, que anirà adreçada als alumnes
de català.
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