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El TNC ha presentat als
Mossos d’Esquadra una
denúncia pels incidents de
dijous a la Tallers. Uns
espontanis van saltar a
mitja representació de
Gang Bang cridant “Viva
Cristo Rey”, i van tirar-hi
bombes fètides, com ja va
informar aquest diari ahir.
L’incident va obligar a atu-
rar la representació, tot i
que la resta de públic que
omplia la sala va aplaudir
els artistes per donar-los
suport. El TNC ha presen-
tat aquesta denúncia, com
és preceptiu, tot i que no
va identificar els dos es-
pontanis. L’obra, que ima-
gina una nit en un local gai
el mateix dia que Barcelo-
na rep la visita papal per a
la benedicció de la Sagrada
Família, continuarà en
cartell fins al 17 d’abril.
Ahir hi havia previst el col-
loqui de l’autor Josep Ma-
ria Miró amb el públic. ■
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El TNC
denuncia els
espontanis de
‘Gang Bang’

Sopa de Cabra va superar
ahir el seu propi rècord
d’una manera contundent
i va omplir el seu segon Pa-
lau Sant Jordi en poques
hores. Ahir a les dues del
migdia ja s’havien venut
16.500 entrades de les
17.000 localitats posades
a la venda per al concert
del dissabte 10 de setem-
bre, i al vespre ja no queda-
va ni una sola entrada dis-
ponible, segons fonts de
l’organització. Les últimes
entrades que es van ven-
dre van ser les anomena-
des “de visibilitat redu-
ïda”, perquè es tracta de
seients laterals amb una
perspectiva obliqua de

l’escenari. En tot cas, el
mateix grup va assegurar
fa pocs dies que la visió del
concert des d’aquestes lo-
calitats és prou bona, te-
nint en compte que l’esce-
nari estarà força despullat
de muntatges tècnics o es-

cenogràfics que puguin di-
ficultar la visió del grup
des de qualsevol racó del
palau. Sopa de Cabra farà
història amb aquests dos
concerts al Palau Sant Jor-
di i ara queda per veure
què passarà després. ■
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El grup va omplir ahir el seu segon
Palau Sant Jordi en poques hores

Sopa de Cabra
torna a fer-ho

El grup Sopa de Cabra al complert presentant el primer
dels concerts al Sant Jordi ■ JORDI RIBOT


