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ARQUITECTURA!OriolBohi-
gas i FedericoCorrea, de94
i 95 anys, van ser qualificats
ahir pel seu col·legaCarlos
Ferrater com“elmillor direc-
tor i elmillor professorde
l’Escolad’Arquitecturade
Barcelona”. Bohigas –amb
dibuixos inèdits– iCorrea
–ambrevisionsdels seus exer-
cicis–protagonitzenel núme-
ro20de la revistaPalimpsesto,
dirigidaperFerrater iAlberto
Peñín, que es vapresentar
ahir a l’Escola. /Redacció

‘Palimpsesto’
homenatja Bohigas
i Correa

LópezCasasnovas
presidirà la
fundació del Lliure

TEATRE!L’economistaGuillem
LópezCasasnovaspresidiràel
Patronatde laFundacióTeatre
Lliure.SubstitueixRamon
GomisdeBarberà,quedeixael
càrrecdesprésdecincanys.Al
juny laFundacióLliureva
aprovar la limitació temporal i
laparitatperals seuspatrons, i
juntamentambGomisdeBar-
beràhancessatFredericAmat,
PereArquillué, JosepCaminal
oAnnaVeiga, ihi entrenGem-
maNierga,DomènecReixacho
EmmaVilarasau. /Redacció

El Club de Jazz
Terrassa digitalitza
60 anys de concerts

JAZZ!El Club de Jazz Ter-
rassa va presentar ahir la
digitalització completa dels
seus fons sonors, concreta-
ment tots els concerts orga-
nitzats des de l’any 1959 fins
actualment i celebrats al
referencial espai. La feina de
recuperació i pervivència del
seu patrimoni sonor coinci-
deix aquest mes amb el
60è aniversari del Club de
Jazz d’Amics de les Arts i
JoventutsMusicals de Ter-
rassa. / Redacció

PANORAMA

ElTemporadaAlta tancaambmés
espectadorsmalgrat lacriside l’octubre
El festival ha tingut 53.086 assistents, 3.545més, i dos terços del total són dones

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Malgrat la forta agitació als car-
rers que es va viure a l’octubre,
després de la sentència del pro-
cés, i que va suposar un fort cop
per a les sales de teatre catalanes
–caiguda d’espectadors i can-
cel·laciódemoltesfuncions–,ahir
el FestivalTemporadaAltadeGi-
rona va presentar un balanç final
que mostra que té un públic en-
tregat. Passat l’impacte inicial en
les vendes, el festival d’arts escè-
niqueshaaconseguit3.545espec-
tadorsmés que l’any passat, fins a
arribarals53.086.Tot iaixò,men-
tre que en nombres absoluts ha
anatmés bé, l’ocupació percentu-
alsíques’havistafectadaper lasi-
tuació social, i ha caigut cinc
punts respecte al 2018, del 94,4%
al 89,21%. La raó és que aquest
any s’havia ampliat l’aforament
del festival i hi havia 6.000 entra-
desmés a la venda, de les quals la
meitat s’hanquedat a la taquilla.
El director del festival, Salva-

dor Sunyer, es vamostrar ahir sa-
tisfetamblesxifresd’assistènciaa
les diferents propostes, especial-
ment perquè a aquests números
cal sumar-hi els 6.106 escolars
que han participat en el projecte
en què estan invertint més esfor-
çosenaquestsmoments:Atempo.
Es tracta d’un projecte que uneix
cultura i educacióportant escoles
i instituts als teatres, però també
artistes icreadorsa lesescolesper
facilitar a l’alumnat noves mane-
res d’expressar-se i crear. Té tant
d’èxit que hi ha hagut escolars
que n’han quedat fora i que els
l’estan demanant centres que no
pertanyen aGirona i Salt.
També, va recordar Sunyer, es-

tan apostant perquè el difícil pú-
blic jove vagi al teatre a través
d’unnouprogramaanomenatAr-
tèria, i en aquesta edició un
16,80% dels compradors han tin-
gutmenys de 30 anys. L’edatmit-
jana del públic ha estat de 43. Un
públic enquèhihael doblededo-
nes que d’homes: un 65,60% da-

vantun34,40%.Iencaraunaaltra
estadística: aquest any els 3,56
milions que ha costat el festival
–que ha tingut 243 funcions– han
estat finançats amb un 30,62%
d’esponsorització, un 23,78% de

taquillatge i només un 45,6%
d’aportació pública, bastant
menys que altres institucions. En
el futur, assenyala Sunyer, cadas-
cun d’aquests epígrafs hauria de

suposar un terç del pressupost.
I, a part de l’avaluacióquantita-

tiva, el director també es va atre-
vir a fer la qualitativa. I a assenya-
lar fins i tot l’obra que, segons la
seva opinió, ha estat la millor
d’aquestaedició:Sopro,delportu-
guès Tiago Rodrigues, que, va as-
senyalar, no és només un cant
d’amor al teatre, sinó que també
“parla que el més important per-
què les coses funcionin són les
persones que hi ha al darrere,
com, en aquest cas, l’apuntadora
d’un teatre”.
Sopro formapart,vaassenyalar,

de la invasióde la temàtica social i
política que el teatre i el món ar-
tístic viuen en aquests moments.
“No em feu dir per què; jo diria
que en bona mesura és perquè el
món va a la deriva”, va ironitzar

Sunyer. “Una immensa part dels
espectacles d’aquest any tocaven
temes d’aquest tipus”, va remar-
car. I va voler recordar-ne alguns
dels que li han semblat més po-
tents, comOagoraquedemora, de
la brasilera Christiane Jatahy
–una adaptació de l’Odissea amb
emigrantsdemigmónenescena–
;elRetornaReims,deThomasOs-
termeier; Kultur, el porno d’El
conde de Torrefiel; Europa Bull,
de Jordi Oriol, o Iphigenia en Va-
llecas, de María Hervás, “que
s’hauria deveure aBarcelona”, va
suggerir.
Per a les pròximes edicions va

subratllar que se centraran tant
en el programa educatiuA tempo
com a posar més afany encara a
internacionalitzar la creació es-
cènica catalana.!

Lestemàtiques
polítiques isocialshan
preselcertamen“enun
mónquevaaladeriva”,
assenyalaSunyer

FILIPE FERREIRA

Imatge de Sopro, deTiagoRodrigues, lamillor obra del festival segons el seu director, Salvador Sunyer

ÉsNadal
a Sant Pau!

Mapping La llum
de Sant Pau
Del 21 de desembre
al 6 de gener,
de 18 a 22 h

El viatge d’en Till
21 de desembre, 17 h

El trencanous
22 de desembre, 12 h

Visites teatralitzades
21, 22, 28, 29 de
desembre; 4 i 5
de gener, 10.30 h

www.santpau.barcelona/nadal
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