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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau        
a convidar-vos a l’exposició
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Gravats 

                
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 2 
de desembre a les 12.30 h     

L’exposició romandrà oberta del 2 de desembre de 2007 
al 6 de gener de 2008 
                             

Nadal a l’Espai

18 de desembre de 2007  

Guinovart i els fonaments dels nous realismes
Cicle d’exposicions 2008

Els gravats de Lluís Trepat
La darrera meitat del segle xx ha estat altament qualitativa pel que fa a l’eixamplament de 
les perspectives del gravat català contemporani. Lluís Trepat és un cas insòlit en aquesta 
panoràmica. És un aiguafortista expressionista i figuratiu, i va dedicar molta producció a la 
xilografia i el linogravat, procediments més específics de la seva autoria. El linòleum, que ell 
executa amb una llibertat extrema, no té precedents com els que representa el conjunt de la 
seva obra.
Els primers gravats de Lluís Trepat estan datats de l’any 1952 i representen escenes 
parisenques. El dibuix mana sobre la composició, d’una ingenuïtat expressiva. 
En tornar de París, Trepat s’instal·la a Lleida. L’any 1955 torna a París. Coneix i tracta el 
pintor Vilacasas. L’abstracció està de moda a París i té l’oportunitat de tractar-la en viu i en 
directe. D’ençà del 1955, els gravats de Lluís Trepat palesen aquest interès per l’abstracció. 
L’any 1962, Trepat i la seva família s’instal·len a Barcelona. L’arribada a Barcelona coincideix 
amb el desenvolupament d’una nova perspectiva dominada per l’expressionisme que ja havia 
practicat a Lleida, en la sèrie de maquinària agrícola i obres públiques. A la sèrie de les 
«màquines», del 1960, que encara recordaven una voluntat abstracta, segueix un nou període 
dedicat a les «marines» i els temes portuaris, que comencen a aparèixer en les seves pintures. 
És també d’ençà d’aquests anys 1964-1965 que comença a practicar el linogravat, del tot 
adient per representar aquest món cromàtic de platges i onades, de mar i de terra. 
La planxa del linòleum li permet un format més gran i, lògicament, una lluminositat cromàtica.
L’any 1971 produeix, amb Guillem Viladot, el llibre Tonada de la vista, de la dita, de la busca 
i de la troba, que va publicar-se a Agramunt. La proposta textual del poeta volia desmitificar 
el valor dels substantius, tal com feien els surrealistes. 
Després, Trepat il·lustra el llibre de Viladot Sopes amb pa torrat.
L’any 1977, la col·lecció agramuntina dels llibres de Lo Pardal publica els Poemes de gos, 
de Josep Vallverdú.
Tot seguit, l’any 1978, realitza tres linòleums per a un altre llibre, Nadal, un crit cap a la llibertat, 
d’Anton Sala Cornadó.
La pràctica del gravat no minva en cap cas durant els anys vuitanta i noranta, amb aiguaforts, 
preferentment, que representen escenes amb figures. 
L’any 2006 es formalitza un nou projecte editorial com a il·lustració d’un text poètic de Guillem 
Viladot: La masia.
Trepat continua essent un misteri que mereix un major reconeixement i estatus. 

Josep Miquel Garcia

Los grabados de Lluís Trepat
La última mitad del siglo xx ha sido altamente cualitativa por lo que respecta al ensanchamiento 
de las perspectivas del grabado catalán contemporáneo. Lluís Trepat es un caso insólito en 
esta panorámica. Es un aguafuertista expresionista y figurativo, y dedicó mucha producción 
a la xilografía y el linograbado, procedimientos más específicos de su autoría. El linóleo, que 
él ejecuta con una libertad extrema, no tiene precedentes como los que representa el conjunto 
de su obra.
Los primeros grabados de Lluís Trepat datan del año 1952 y representan escenas parisinas. 
El dibujo manda sobre la composición, de una ingenuidad expresiva. 
A la vuelta de París, Trepat se instala en Lleida. En 1955 vuelve a París. Conoce y trata al pintor 
Vilacasas. La abstracción esté de moda en París y tiene la oportunidad de tratarla en vivo y en 
directo. Desde 1955, los grabados de Lluís Trepat muestran este interés por la abstracción.
En 1962, Trepat y su familia se instalan en Barcelona. La llegada a Barcelona coincide con 
el desarrollo de una nueva perspectiva dominada por el expresionismo que ya había practicado 
en Lleida, en la serie de maquinaria agrícola y obras públicas. A la serie de las «máquinas», 
de 1960, que aún recordaban una voluntad abstracta, sigue un nuevo periodo dedicado a 
las «marinas» y los temas portuarios, que comienzan a aparecer en sus pinturas. Es también 
desde esos años 1964-1965 que comienza a practicar el linograbado, totalmente adecuado 
para representar este mundo cromático de playas y olas, de mar y de tierra. 
La plancha del linóleo le permite un formato más grande y, lógicamente, una luminosidad cromática.
En 1971 produce, con Guillem Viladot, el libro Tonada de la vista, de la dita, de la busca i de 
la troba, que se publicó en Agramunt. La propuesta textual del poeta quería desmitificar el 
valor de los sustantivos, tal y como hacían los surrealistas.
Después, Trepat ilustra el libro de Viladot Sopes amb pa torrat.
En 1977, la colección agramuntense de los libros de Lo Pardal publica los Poemes de gos, 
de Josep Vallverdú.
 Seguidamente, en 1978, realiza tres linóleos para otro libro, Nadal, un crit cap a la llibertat, 
de Anton Sala Cornadó.
La práctica del grabado no se reduce en ningún caso durante los años ochenta y noventa, 
con aguafuertes, preferentemente, que representan escenas con figuras. 
En 2006 se formaliza un nuevo proyecto editorial como ilustración de un texto poético de 
Guillem Viladot: La masia.
Trepat continúa siendo un misterio que merece un mayor reconocimiento y estatus. 

Josep Miquel Garcia


