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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Davantelneguitqueacompanyala
humanitat, i especialment en el
moment actual, mística. “Recor-
rem a filosofies com el taoisme, el
zen o el budisme i ens oblidem
d’una cosa que tenimmolt a prop,
la nostra literatura mística més
profunda, santa Teresa de Jesús,
sant Joan de la Creu. Anem bus-
cantper tots els raconsdelplaneta
alguna cosa per a aquest neguit, i a
l’altrapuntadelmónetdiuen: ‘Què
fas aquí, si teniu grans mestres?’”,
assegura l’actor i director Lluís
Homar, actualdirectorde laCom-
pañíaNacional deTeatroClásico i
que aquest diumenge protago-
nitza al teatre Municipal de Giro-
na, dins del Festival Temporada
Alta,Almaypalabra:sanJuandela
Cruz.
Un repàs amb l’actriu Adriana

Ozores i el pianista Emili Brugalla
dels grans poemes del místic, in-
cloent-hi, per descomptat, Noche
oscura,Llamadeamorviva iCánti-
co espiritual, en un dels versos del

qual justament es va inspirar el
compositorFredericMompouper
aunamúsicaquees fusionaràamb
les paraules al llarg d’aquesta po-
sadaenescena,ambelCristdeVe-
lázquezcomafons.
Ésunmuntatgenuquesuposarà

el retornde laCompañíaNacional
deTeatroClásicoaGironadesprés
demoltsanys iquepeldirectordel
TemporadaAlta,SalvadorSunyer,

significaque “s’inauguraunanova
època en què esperem tenir algun
delsespectaclesdelacompanyia”i
que perHomar “és una declaració
d’intencionsque la companyiapot
estar al festival més important a
Catalunya iEspanya”.
Almaypalabra, recordaHomar,

obre un cicle en la seva nova etapa
de director de la institució i té “la
voluntat de donar espai a veus re-
llevantsoindispensablesdinsdela
literaturaespanyola, i santJoande
la Creu potser és un dels millors
poetesen llenguacastellanaquehi
hahagutmai”.
Però, a més a més, recorda, en-

caixa perfectament amb el mo-
ment actual. “Comencem l’espec-
tacle parlant que vivim en el ne-
guit, que ha acompanyat la
humanitat sempre però que avui
més quemai sabem què vol dir”. I
davant aquest neguit, assenyala,
els versos delmístic tenen utilitat,
perquèposa lacapacitatde“trans-
cendir a l’abastde tothom”. “Quan
descriu la pujada al mont Carmel,
explica que aquest viatge cap a
l’absoluticapal’essènciadel’ésser
humà és possible, i dona les eines
per portar-lo a terme”. Adriana
Ozoresconclouqueestractad’“un
viatgepersonalcapadinsicapafo-
ra,queendefinitivaéselmateix”.c

LluísHomar reviu lamística
de sant Joande laCreu
‘Alma y palabra’ desafia el neguit al Festival Temporada Alta

SERGIO PARRA

Adriana Ozores i Lluís Homar aAlma y palabra: san Juan de la Cruz, que es veurà a Girona diumenge

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona
ha impulsat un altre paquet
d’ajuts al teixit cultural, edu-
catiu i científic de la ciutat do-
tat amb 6,19 milions d’euros.
Es tracta de vuit mesures que
s’afegeixen a d’altres ja adop-
tades abans de l’estiu per un
valor de 3,5 milions.
La principal novetat d’a-

quest conjunt d’ajuts és la
creació de 225 beques que
substituiran excepcionalment
els 18 premis Ciutat de Bar-
celona del 2020 i ampliaran
la quantia destinada. El tinent
d’alcalde de Cultura de Barce-
lona, Joan Subirats, va anun-
ciar que l’objectiu és ajudar
“els actors més dèbils de la ca-
dena de valor del teixit cultu-
ral i científic de la ciutat”, com
són les microentitats o els cre-
adors independents.
Les beques Premis Barce-

lona tindran una dotació que
oscil·larà entre els 6.000 (su-
port a la creació) i els 10.000
euros (projectes), i es convo-
caran abans que s’acabi l’any
perquè es puguin desenvo-
lupar el 2021. En total es des-
tinen 3 milions d’euros per a
beques en 15 modalitats que
van des de la creació literària
fins a les activitats educatives
en museus, accions comunità-
ries o cultura popular.
La dotació més important

(1,2 milions) és per als premis
de Recerca Científica a Reptes
Urbans, dirigits a joves mem-
bres de la comunitat científica
de menys de 40 anys. Aquesta
convocatòria ja està oberta i
es tanca el 9 de novembre.
100.000 euros més són per a
10 beques de projectes sobre
art i ciència i 120.000 per a be-
ques de divulgació científica.
Un altre apartat dels ajuts és

per a la promoció de les arts
visuals, i es destinen 600.000
euros a la compra d’obra ar-
tística a través del Macba. Un
jurat haurà de seleccionar les
peces abans de finals d’any per
a creadors de “les duesúltimes

generacions que s’han quedat
fora del mercat”, en paraules
deJoanSubirats. I l’Institut de
Cultura de Barcelona també
articularà un programa con-
junt amb L’Auditori de Bar-
celona, el Palau de la Música i
el Liceu amb l’objectiu d’im-
pulsar ajuts per valor de
350.000 euros a la promoció
de joves compositors en l’àm-
bit de la música contemporà-
nia i l’òpera.
El paquet de mesures in-

clou, a més, 825.000 euros per
a la compra de tauletes amb
destinació al Consorci d’Edu-
cació i a la xarxa de biblio-
teques; 172.000 euros per re-
forçar la tecnologiadigital dels
equipaments culturals, i 1 mi-
lió per reforçar el servei d’a-

collida de les escoles bressol.
Joan Subirats va afirmar

que les últimes mesures res-
trictives adoptades per la Ge-
neralitat que redueixen l’afo-
rament d’un 70 a un 50% han
tingut en compte l’experiència
del sector, que ha demostrat
que “la cultura és segura”. Tot
i així va assenyalar que per al
sector teatral “un aforament
inferior a un 65% fa molt di-
fícil la supervivència”, i confia
que “les mesures també vagin
acompanyades d’ajuts al sec-
tor”. Al contrari, va assenyalar
que la mesura no afecta la
Biennal delPensamentperquè
ja s’haorganitzat ambunapre-
visió màxima de públic d’un
50% en tots els actes. Pel que
fa al Bonus Cultura va indicar
que la seva acollida ha estat
inferior a l’esperada, tot i que
confien que abans de Nadal es
revitalitzi i sigui utilitzat tam-
bé com a regal, ja que té vigèn-
cia fins al 6 de gener.c

Els premisCiutat
deBarcelona es
transformenenbeques

L’Ajuntament
destina 6,2milions
a ajuts, 600.000 dels
quals per a compra
d’obres d’art

“Busquemremeis
contraelneguitenel
zenoel tao inopensem
enelquetenimmésa
prop”,asseguraHomar
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Recuperat un Sorolla a Brussel·les
valorat en tresmilions d’euros

La poeta Yolanda
Pantin guanya el
premiGarcía Lorca

Antes de la corrida, el quadre recuperat de Sorolla

ARTwLa Policia Nacional ha
recuperat a Brussel·les un qua-
dre de Sorolla valorat en tres
milions d’euros. Es tracta de la
telaAntes de la corrida, sobre el
qual hi havia una ordre d’inter-
venció emesa per l’Audiència
Provincial deMàlaga en el
marc de l’operacióMalaya.
La investigació, que va comen-
çar al juny, va portar els agents
a escorcollar un habitatge on se
sospitava que s’amagaven di-
verses obres que havien d’ha-
ver estat lliurades en el seu
moment a l’Autoritat Judicial.
Entre d’altres, aquesta obra de
Sorolla.

Durant la investigació no es va
trobar cap dels quadres recla-
mats i el propietari va al·legar
que els havia venut.
De totes maneres, els agents
van revisar els permisos d’ex-
portació i van comprovar que al
quadre buscat se li havia con-
cedit una autorització de sorti-
da del territori amb possibilitat
de venda. Es va esbrinar també
que l’obra havia estat exposada
en una fira d’art i antiguitats de
Nova York. El dipositant va
advertir que sobre el quadre hi
podia haver algun tipus de
reclamació i va retirar la pintu-
ra de la venda. / Redacció

GUARDÓwLa poeta veneçola-
na Yolanda Pantin (Caracas,
1954) ha guanyat la dissetena
edició del Premi Internacional
de Poesia Ciutat de Granada
Federico García Lorca. El
jurat va destacar dijous la
guardonada per haver desen-
volupat un “llarg i profund
viatge” pels diferents recursos
del discurs poètic. Pantin va
reconèixer que està “sota
l’impacte” de la notícia i té
“sentiments contradictoris”
després d’uns dies preocupada
per temes de salut al seu en-
torn personal. / Redacció
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