
 

 

EL MONSTRE AL LABERINT 20-21 

ADAPTACIONS EN TEMPORADA COVID 

 

El monstre al laberint és un projecte d’òpera on hi participen com intèrprets grups 

d’alumnes de diferents centres de secundària, l’orquestra del Conservatori del Liceu, els 

cors embrió i solistes i figurants professionals. 

Malgrat les circumstàncies sanitàries actuals, des del Liceu tenim la voluntat de tirar 

endavant el projecte amb les mesures de prudència i seguretat necessàries i tenint molt 

present que caldrà molta capacitat d’adaptació en funció de com evolucioni la situació 

sanitària a cada moment. 

El projecte està organitzat en cinc fases: 

1. La formació del professorat 

2. El desenvolupament del projecte en els centres: preparació musical de l’obra, 

activitats i projectes d’altres àmbits vinculats a l’obra musical,... 

3. Assajos musicals i d’escena  al Teatre 

4. Assajos generals i funcions. 

Cada fase s’organitzarà i es definirà tenint en compte les mesures que es detallen a 

continuació i que han estat elaborades a partir dels protocols d’activitat artística i 

d’accés de públic del Teatre i de les indicacions del Departament d’Educació en quant a 

funcionament dels centres educatius. 

Per altra banda, la posada en escena de l’òpera ha estat revisada i adequada a les 

mesures de seguretat derivades de la COVID, sense perdre mai el repte de fer un 

espectacle artísticament espectacular i interessant tant per als joves participants com 

per al públic que hi assistirà. 

Aquestes adequacions s’aniran adaptant a les circumstàncies i mesures que calgui 

adoptar en cada moment. 

Consideracions generals: 

• Tota l’activitat del projecte es desenvoluparà respectant els grups bombolla que 

s’indiquin des dels centres educatius. 

• Les persones participants que no formin part de cap grup bombolla (cors embrió, 

cors de centres, solistes, ....) tindran unes mesures específiques individuals en 

quant a les distàncies. 
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• Es demanarà un compromís als centres i a les persones que hi participin a títol 

individual per comunicar-nos qualsevol incidència que afecti la salut d’alguna 

persona participant en el projecte, per tal d’activar, si escau, les comunicacions 

o mesures pertinents.  

• Cada centre presentarà al Liceu un document que acrediti el compromís de 

participació en aquesta activitat lectiva i l’aprovació per part del consell escolar 

respectiu. 

• De la mateixa manera, es demanarà als centres que acreditin formalment que 

disposen de les declaracions responsables relatives a la COVID-19, tant dels 

menors com dels majors d’edat. 

• Previ als assajos es donaran a conèixer els protocols als centres, al professorat i 

es demanarà que se n’informi acuradament als joves participants i a les seves 

famílies. Se seguirà el mateix procediment per a la resta de participants. 

• Per a totes les activitats que es desenvolupin al Teatre hi haurà un registre dels 

assistents i control de temperatura corporal. Si algú supera els 37’5º de 

temperatura corporal no podrà accedir a les instal·lacions.  

• Qualsevol persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19, no podrà 

accedir a les instal·lacions del Teatre.  

• Totes les persones implicades (equip artístic, professorat, alumnes 

participants...) han de ser coneixedores des de l’inici del projecte que la situació 

sanitària incerta que estem vivint, pot requerir en qualsevol moment una 

adaptació del projecte o fins i tot la cancel·lació. 

 

Fases de treball i mesures 

1. La formació del professorat 

• La formació musical del professorat es realitzarà en dues sessions presencials al 

Teatre el mes de setembre. Aquestes sessions són d’assistència obligatòria per 

al professorat que participa per primera vegada en el projecte i són opcionals per 

als professors que ja han treballat l’obra. 

• Aquestes sessions es realitzaran a la sala orquestra, que com la resta del Teatre, 

haurà estat netejada i desinfectada abans de les sessions. 

• Tant els participants com la directora portaran mascareta durant tot l’assaig i 

estaran a una distància mínima d’1,5 m.  

• A banda de la formació musical, al llarg del procés es faran altres activitats de 

formació relacionades amb el projecte. Aquestes activitats es faran en format 

presencial o virtual en funció de com evolucioni la situació sanitària. 

2. El desenvolupament del projecte en els centres: preparació musical de l’obra, 

activitats i projectes d’altres àmbits vinculats a l’obra musical,... 

• Els centres desenvoluparan l’activitat vinculada amb el projecte seguint les 

mesures i protocols que tinguin establerts. 

• S’informarà als professors de música dels protocols vigents de l’activitat coral a 

Catalunya per si els pot ajudar, tant en l’organització segura dels assajos i de 

l’activitat de cantar, com per disposar d’un marc normatiu de referència. 



• Les sessions de formació musical als alumnes per part de la directora de cors que 

estan previstes que es facin a cada centre, es faran seguint els protocols de 

seguretat que el centre tingui establerts. El Liceu realitzarà testos previs als 

assajos dels centres, tant a la directora com al pianista. 

 

•  3. Assajos musicals i d’escena al Teatre 

D’assajos musicals al Teatre, n’hi ha previstos dos per a cada funció i es faran a Foyer  o 

a Mestres Cabanes. 

D’assajos d’escena n’hi previstos tres a escenari-platea i un a la sala Mestres Cabanes. 

Veure calendari 

Accés al Teatre  

Per tal d’evitar aglomeracions i interacció entre persones o entre grups bombolla es 

prendran les mesures oportunes per garantir una entrada esglaonada: 

• S’obriran les portes amb l’antelació necessària. 

• Es convocaran els grups bombolla i els cors embrió amb horaris esglaonats de 

manera que no hi hagin ni interaccions ni coincidències entre grups. 

• Cada centre rebrà una notificació indicant-li l’hora d’arribada i la porta d’accés al 

Teatre. 

• En els accessos al Teatre hi haurà càmeres termogràfiques que prendran la 

temperatura. Cap persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 

podrà accedir al Teatre. Si algú supera els 37’5º de temperatura corporal no 

podrà accedir a les instal·lacions. 

• En els accessos al Teatre i a cada sala d’assaig hi haurà punts de dispensació de 

Gel Hidroalcohòlic per assegurar que totes les persones que accedeixen al 

Teatre, en facin ús. 

• A l’arribada dels grups al Teatre se’ls farà un recordatori de les mesures de 

prevenció que cal prendre. 

• Tots els desplaçaments dins del Teatre es faran mantenint distància amb els 

altres grups bombolla , es faran per les escales i només s’utilitzaran els ascensors 

en casos de necessitat. 

• A mesura que els grups vagin entrant al Teatre a l’hora que se’ls indiqui, aniran 

accedint a les sales d’assaig, evitant qualsevol aglomeració ni espera en els 

vestíbuls i passadissos. 

Desenvolupament dels assajos 

• Tots els participants i els adults acompanyants hauran d’accedir al Teatre amb 

mascareta i, l’hauran de portar durant tota l’activitat.  

• Els participants estaran asseguts amb els seus grups bombolla mantenint la 

distància mínima d’1.5m entre grups. Cada grup tindrà assignades prèviament 

les seves cadires. 
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• En els assajos d’escena, els grups bombolla estaran asseguts a la platea i 

accediran a l’escenari en moments puntuals de l’obra sempre evitant el contacte 

i la proximitat amb persones que no siguin del grup. 

• Els participants de cada grup bombolla portaran un distintiu molt visible de color 

i se’ls farà conscients que en els moviments escènics no poden apropar-se a 

persones identificades amb un altre color. 

• Els membres dels cors embrió, que no són grup bombolla, estaran asseguts a una 

distància mínima 1’5m amb qualsevol persona. Quan hagin d’accedir a l’escenari 

en moments puntuals de l’obra, ho faran mantenint també la distància entre 

persones. 

• Durant les pauses, si s’escau, els grups sortiran a l’exterior del Teatre. Els adults 

responsables vetllaran perquè a l’espai exterior no hi hagi interacció dels grups. 

• En el cas de les pauses breus, o els canvis de grups per finalització/inici dels 

assajos, els grups no podran sortir de la sala d’assaig i es mouran evitant 

qualsevol interacció amb altres grups. 

• Als lavabos, que hauran estat prèviament desinfectats abans de cada assaig, s’hi 

accedirà de forma ordenada i mantenint les distàncies de seguretat durant 

l’espera. 

• A l’acabar cada assaig la sala es netejarà i desinfectarà totalment. 

 

5. Assajos generals i funcions 

En els assajos generals i a les funcions es seguirà el mateix procediment que en els 

assajos d’escena pel què fa a protocols. 

A les funcions també es tindrà en compte que no hi hagi cap tipus d’interacció entre els 

participants i el públic. S’assignaran uns accessos i uns horaris per al públic i uns altres 

per als participants, de manera que es pugui evitar qualsevol coincidència en els 

desplaçaments. 

Pel què fa a l’orquestra del Conservatori del Liceu, en els assajos al Teatre, se seguiran 

els mateixos protocols que s’apliquen a l’orquestra del Gran Teatre del Liceu. 

Orquestra 

• Cada músic és responsable del seu instrument i  del material d'assaig-

concert. Portarà la seva partitura i se’n farà responsable. 

• Material d'assaig d'ús estrictament individual: partitures, faristols, 

cadires, etc. 

• La secció de percussió s’organitzarà de manera que l’ús dels instruments 

i els possibles canvis es facin amb la màxima garantia de seguretat 

• Cada músic serà responsable de la neteja del seu instrument i de l’espai 

immediat que ocupi (especialment els instruments de vent), sens 

perjudici de les neteges i desinfeccions generals que es facin. Es 

recomana que cada instrumentista porti els utensilis necessaris per a fer-

ho possible. 



• L’ús de la mascareta s’estableix obligatori en caràcter general i 

permanent en tots els espais, exceptuant els instruments de vent que se 

la podran treure només en el moment de tocar. 

• Tots les músics de l’Orquestra ocuparan un únic faristol. 

• La disposició dels instruments de vent tindrà en compte la direccionalitat 

de l'aire expulsat. Si la formació i la implantació ho requereixen, 

s’utilitzaran pantalles/mampares per aïllar els instruments. 

• Entre els músics de corda s’aplicarà una distància de 1’5m.  

• Entre els músics de vent s’aplicarà una distància de 2m. En virtut de la 

disposició de l’Orquestra es podrà reforçar amb l’ús de 

pantalles/mampares. A aquests músics se’ls realitzarà un test d’antígens 

abans d’iniciar el període d’assajos. 

• La distància mínima del director a l’Orquestra en assaig serà de 2m i en 

concert serà de 1’5m. Utilitzarà la mascareta en totes les prestacions.  

 

  



 

 

 

 


