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El Liceu suspèn, de moment, només 
dues funcions de ‘La traviata’

de la seva capacitat i, per tant, con-
tinua vigent el topall màxim de 500 
persones”. 

El Liceu “no té previst seguir fent 
funcions amb 500 persones per mo-
tius econòmics, artístics i de repu-
tació”. Tanmateix, el teatre confia 
que la restricció “pugui ser revisa-
ble a meitats de setmana”. “En aten-
ció al públic que disposa d’entrada 
i fins a nou avís, el Gran Teatre del 
Liceu manté el repartiment artístic 
de La traviata a la ciutat de Barcelo-
na, davant l’última possibilitat de 
poder engegar les funcions en els 
pròxims dies”, expliquen fonts del 
Liceu. 

També ahir, el conseller d’Interi-
or, Miquel Sàmper, havia dit que es-
taven treballant tècnicament amb 
el Procicat la possibilitat d’augmen-

tar el límit d’aforament del Liceu. 
En una entrevista a Ràdio 4, Sàmper 
va explicar que dissabte va assistir a 
una reunió amb la comissió execu-
tiva del Liceu, que els va exposar 
“punts molt rellevants”, com un sis-
tema de ventilació amb uns ele-
ments “increïbles” que fan que la 
ventilació quedi “totalment garan-
tida”. Segons Sàmper, aquesta situ-
ació fa que es puguin “replantejar” 
el topall dels 500 espectadors i arri-
bar al 50% real: 1.144 persones.  

En la mateixa línia que Sàmper, 
la consellera de Cultura, Àngels 
Ponsa, es va mostrar partidària de 
l’ampliació. “Els grans equipaments 
no estan al 50% d’ocupació, sinó que 
en algun cas al 22%. Hem de corre-
gir aquesta desviació”, va assegurar 
Ponsa.e

Públic emmascarat durant un assaig de l’òpera La traviata al Gran 
Teatre del Liceu. CRISTINA CALDERER

El teatre encara confia que el Govern n’ampliï l’aforament
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El Govern no ampliarà l’aforament 
del Gran Teatre del Liceu, tal com 
reclama la comissió executiva del 
teatre, i ha condicionat aquesta pos-
sibilitat a la millora dels indicadors 
epidemiològics, segons va apuntar 
ahir el secretari general de Salut, 
Marc Ramentol. Vista la situació, el 
Liceu va decidir suspendre les fun-
cions de l’òpera La traviata d’avui i 
demà. De moment manté la resta de 
les representacions previstes fins al 
30 de desembre, a l’espera d’una re-
visió del Procicat. 

Ramentol recorda que el Govern 
havia arribat a un acord amb el Liceu 
per ampliar l’aforament quan 
s’avancés al tram 2 del pla de reober-
tura, una solució que es va veure 
afectada pel canvi “sobtat, precoç i 
imprevisible” de la taxa de transmis-
sió, que va obligar a frenar el canvi de 
fase. “Ara mateix aquesta decisió 
d’acomodar el Liceu als criteris 
d’obertura queda a l’espera de l’evo-
lució els pròxims dies dels indica-
dors epidemiològics”, diu Ramentol. 
Per tant, tot està pendent de la pos-
sibilitat de passar al tram 2, tot i que 
inicialment el topall de 500 especta-
dors estava previst mantenir-lo fins 
al 4 de gener, d’acord amb el pla pre-
sentat al novembre pel Govern. 

Arran de l’explicació del secreta-
ri general de Salut, el Liceu explica 
que el teatre “es veu obligat a sus-
pendre les funcions del 8 i 9 de de-
sembre perquè no podrà augmentar 
l’aforament fins al mínim del 50% 
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Generalitat i sales de 
concerts impulsen Sala Cat

hiculada a través de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals (ICEC). 
Els diners seran distribuïts per 
l’Asacc entre diferents espais privats 
dedicats a la música. Per rebre l’ajut, 
les sales hauran de fer un mínim de 
dos concerts i un màxim de sis amb 
un aforament màxim del 50%. 

De Mishima a The Tyets  
Entre els grups i artistes progra-
mats a Sala Cat hi ha Joan Garriga & 
el Mariatxi Galàctic, La Ludwig 
Band, Lluís Coloma, Dani Nel·lo 
Quartet, Za!, Ebri Knight, Junco & 
Mimbre, Gemma Humet, Nueva 
Vulcano, Maria Jaume, Mishima, 
Carles Viarnès, Mazoni, The Tyets, 
Hotel Cochambre, Roger Mas, Nú-
ria Graham, Albert Pla i Renaldo & 
Clara, entre d’altres. 

Hi ha programats, de moment, 
més concerts en sales de quinze ciu-
tats: el Prat de Llobregat, Girona, 
Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sa-
badell, Salt, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, 
Valls, Vilafranca del Penedès, l’Hos-
pitalet de Llobregat i Barcelona. Les 
entrades tindran preus assequibles 
per assegurar la bona acollida del 
públic.e

La mallorquina Maria Jaume és 
una de les artistes programades al 
cicle Sala Cat. CÈLIA ATSET

Primer va ser el cicle Sala BCN al 
castell de Montjuïc, una iniciativa 
amb suport municipal que va donar 
aire a la música en directe a l’estiu 
barceloní. Després va néixer un 
projecte similar a l’Hospitalet de 
Llobregat, i ara la idea s’escampa ar-
reu del país amb Sala Cat. Impulsat 
pel departament de Cultura i l’Asso-
ciació de Sales de Concerts (Asacc), 
Sala Cat és un cicle que durant tot el 
mes de desembre programa vuitan-
ta concerts en quaranta sales, i s’ins-
criu dins de les mesures de suport al 
teixit cultural que la Generalitat ha 
posat en marxa per reactivar la mú-
sica en directe, un àmbit especial-
ment afectat per la pandèmia. 

La inversió total del departament 
de Cultura en aquest projecte és de 
250.000 euros, a través d’una sub-
venció exclosa de concurrència ve-
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La guanyadora del Torneig de Dramatúrgia, 
Mar Monegal. XAVIER SÁNCHEZ BAUS / TEMPORADA ALTA

Mar Monegal 
guanya el Torneig 

de Dramatúrgia

ARTS ESCÈNIQUES

Crònica

L
a metxa dramàtica de les parelles i 
els estralls de capitalisme és infal·li-
ble: Mar Monegal va guanyar ahir el 
10è Torneig de Dramatúrgia del fes-
tival Temporada Alta amb Monopo-

li, durant una de les tradicionals vetllades dels 
dilluns a la sala La Planeta de Girona. Una par-
tida del joc que dona títol a l’obra interpreta-
da per Marcel Borràs i Aina Clotet és el recurs 
dramàtic de l’autora per denunciar l’impacte 
del capitalisme en “la generació perduda”, nas-
cuda entre la Constitució del 1978 i el Mundi-
al de futbol del 1982. Els personatges, una pa-
rella que han de deixar el pis perquè se’ls aca-
ba el contracte de lloguer, arriben a la conclu-
sió que la versió del joc que els escau més és 
la dels mil·lennials, que es concentren en “viu-
re experiències i acumular likes”, en lloc de te-
nir l’oportunitat de forjar-se un futur sòlid. En 
aquesta obra els títols universitaris es deva-
luen com els diners a la República de Weimar. 
“La vida puja més que les nòmines”, diu ell. 
“Que no sé perdre? I com és que fa quinze anys 
que estic amb tu?!”, li etziba ella. Malgrat tot, 
la situació millora i els personatges acaben 
obrint els ulls i fugint de la dictadura de les re-
gles econòmiques del joc. 

La nit va començar amb l’altra obra finalis-
ta, Khwam Sukh Rodríguez, de Lara Díez Quin-
tanilla. El blanc de l’obra, interpretada per Eli-
sabet Casanovas i Alejandro Bordanove, són 
els tòpics de la correcció política: els protago-
nistes també són una parella que comencen 
debatent si li posen de nom Jordi al fill que es-
peren –i així seguir una tradició de setze gene-
racions– i acaben furgant en episodis foscos 
que s’han amagat l’un a l’altre a cop de llen-
guatge políticament correcte i de tots els cur-
sets d’autoajuda que han fet, com els de ges-
tió de l’odi, de conflictes i de frustració o de les 
relacions sexuals orientades a concebre. L’ac-
ció es desenvolupa mentre celebren el seu cin-
què aniversari durant el confinament, i s’en-
roca quan discuteixen sobre la possibilitat que 
el pare del fill sigui un massatgista tailandès 
que la va tractar a ella durant el viatge de no-
ces. A poc a poc la seva relació es deteriora pe-
rò s’acaben traient de sobre la vida “catalane-
ta, reprimideta i apretadeta” que porten.e 
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