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wEl teatre arriba a la universitat. El grau d’arts escèniques
que impartirà des del pròxim curs l’escola universitària
Eram, adscrita a la Universitat de Girona, serà el primer de
Catalunya i el tercer d’Espanya. Ha estat dissenyat per l’ac-
tual director del TNC, Xavier Albertí, seguint altres plans
europeus en els quals no es diferencia per especialitats (actor,
director), i aposta per les pràctiques i per les noves tecnolo-
gies. Eduard Molner és el cap d’estudis. / J. Barranco

wL’editorial Páginas de Espu-
ma publica Ensayos, d’Italo
Svevo (1861-1928), pseudò-
nim del novel·lista i drama-
turg italià Ettore Schmitz,
autor de La consciència de
Zeno o Senilitat. El volum
mostra la seva faceta, menys
coneguda, de cronista de la
seva època, que inclou refle-
xions sobre artistes i escrip-
tors, cròniques com a enviat
a Anglaterra en temps de
guerra, crítica literària –en
especial assajos sobre el seu
amic Joyce–, reflexions geo-
polítiques o sobre la seva
pròpia obra. / Redacció

Publiquen
els assajos
d’Italo Svevo

wMaria Teresa Cabré, docto-
ra en filologia romànica,
encapçala l’única candidatu-
ra presentada per presidir la
Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans a les
eleccions que se celebren
avui. La llista es completa
amb Mariàngela Vilallonga,
Ramon Sistac i amb l’escrip-
tor Màrius Serra, llicenciat
en filologia anglesa, com a
tresorer. El president sortint
és Isidor Marí. / Redacció

Italo Svevo amb la dona i filla
ARXIU

wEl director d’orquestra
espanyol Rafael Frühbeck
de Burgos es troba hospita-
litzat a Pamplona per un
deteriorament greu de la
salut derivat del procés can-
cerós que pateix, per la
qual cosa la seva família ha
comunicat que “no es troba
en condicions d’afrontar els
seus compromisos professio-
nals de manera òptima” i
que anuncia la seva retirada
dels escenaris. / Redacció

ElmestreFrübeck
deBurgos es retira
per la seva salut

Girona crea el primer grauuniversitari
en arts escèniquesdeCatalunya

JOAN FONTCUBERTA

Una de les imatges de Fontcuberta integrades al projecte

PAU ECHAUZ

Lleida

J
osep Trepat Galcerán
va ser un empresari de
Tàrrega que va con-
tribuir decididament a
l’impuls de l’agricultu-

ra productiva gràcies als milers
d’aparells industrials que van
sortir de la seva fàbrica, en l’èpo-
ca daurada de la mecanització
del camp.
El que ningú no havia sentit

fins ara és que tingués una sensi-

bilitat estètica per les màquines
que creava i vincles amb desta-
cats artistes de les avantguardes
europees d’entreguerres.
El fotògraf Joan Fontcuberta

assegura que es va quedar sor-
près davant el material fotogràfic
que Trepat guardava als seus ar-
xius i la documentació escrita i
gràfica –milers de catàlegs i foto-
grafies– d’una empresa fundada
el 1914 i que va tancar a finals
dels anys 80. Trepat és una fàbri-
ca d’estil modernista que avui
acull el Museu de Mecanització

Agrària Cal Trepat, tallers amb
maquinària obsoleta, ferros,
torns, politges, martells i pols,
molta pols. Un escenari ideal per
a l’ull fotogràfic de Fontcuberta
que ha editat un llibre en el qual
postula la connexió de Trepat
ambdestacades figures de la foto-
grafia d’avantguarda. Fontcuber-
ta diu estar convençut –i atès el
seu prestigi és probable que nin-
gú no rebati la seva teoria– de
què el constructivista Aleksandr
Ródtxenko, el dadaista i surrealis-
ta americàManRay, el documen-

talista americà Walker Evans, i
els representants de la Bauhaus,
László Moholy Nagy i el matri-
moni Becher, entre d’altres, van
ser contactats per Trepat perquè
fessin les seves creacions a la se-
va fàbrica. “El llibre és una obra
col·lectiva en la qual es mostra
l’esperit d’una època, perquè hi
ha fotògrafs anònims que van sa-
ber incorporar amb diligència
professional els patrons estètics
dominants, els més moderns i in-
novadors”, explica. La visió del
llibre transmet l’encís visual de la

fàbrica Trepat i les coincidències
formals i estètiques de tot aquest
patrimoni fotogràfic que lliga a
un modest constructor d’eines
agrícolesmecanitzades d’una pe-
tita localitat catalana amb l’avant-
guarda de la imatge d’entreguer-
res. Fontcuberta exigeix un es-
forç del lector ja que es fa difícil
deduir l’autor d’una o una altra
foto. Com a editor, ha introduït
també algunes instantànies seves
per completar “una gran cerimò-
nia de la confusió”. El llibre Tre-
pat, A cAse study in AvAnt-gArde
photogrAphy serà editat per
Editions Bessard (París) en ver-
sions rústica i de luxe i tindrà di-
fusió internacional ja que Fontcu-
berta vol portar-lo a la considera-
ció de la crítica el proper mes de
juliol en el festival Les Rencon-
tres d’Arlès.
El llibre serà presentat aquesta

tarda a la mateixa fàbrica Trepat
com el primer acte del festival
Embarrat, una trobada que fusio-
narà la vella maquinària agrícola
amb les obres creades in situ per
22 artistes joves sota el títol La
Gran Màquina.
Els artistes seleccionats prove-

nen de Barcelona, Amposta, Llei-
da, Pamplona, Sant Sebastià, Gi-
rona, Ourense, Vigo, Pontevedra,
Múrcia, ACoruña, Las Palmas de
Gran Canaria, Lisboa i Berlín. La
majoria de peces són de caràcter
audiovisual, però la mostra in-
clourà també dos performers, fo-
tografia, pintura, escultura i ins-
tal·lacions sonores. Segons un
dels organitzadors, Jesús Vila-
majó, de l’empresa Intersecció:
“VolemqueTàrrega sigui un apa-
rador que doni visibilitat als nous
creadors, tot aquest talent crea-
tiu que l’empresari Trepat va sa-
ber llegar la ciutat on va cons-
truir els seus aparells, convertida
en santuari per a amants de
l’avantguarda.c

Eleccions a la
SeccióFilològica
de l’IEC

Fontcuberta dedica el seu darrer llibre de fotos a un fabricant
d’eines agrícoles que connecta amb les avantguardes d’entreguerres
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