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Tret de sortida
Reus (Baix Camp)
Gran espectacle inaugural de
Reus, Capital de la Cultura
Catalana 2017. Dia 28
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Vot de poble
Sant Genís de Palafolls
Renovació del vot de vila. Dia
29. 365 anys després, en honor
als sants Fabià i Sebastià
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Tot és a punt perquè el
grup de teatre Grillats
transporti de nou cap a
Broadway el públic que
aquesta nit omplirà de
gom a gom l’envelat muni-
cipal per assistir a l’estre-
na del “musical més diver-
tit”, Sister Act. Es tracta
d’un muntatge molt espe-
rat, tal i com certifica que
en menys d’una hora es
venguessin 650 de les 900
entrades que s’havien po-
sat a la venda. I és que Sis-
ter Act arriba després de
Grease i Mamma Mia, els
dos musicals previs de Gri-
llats que tant van agradar.
“Sister Act és una aposta
més arriscada, perquè els
dos anteriors són molt
més coneguts, però cre-
iem que també agradarà”,

comenta la directora
Montse Sala, que remarca
que es tracta d’un muntat-
ge totalment amateur,

“excepte els qui ens posen
els micròfons, jo mateixa
com a directora, els ac-
tors, els tècnics... tots som

amateurs”. Pel que fa al
muntatge, Sala apunta
que el fet de no disposar
d’un teatre condiciona de

manera que no hi pot ha-
ver canvi de decorats, tota
l’acció succeeix davant de
grans cortines i l’atrezzo. I

finalment destaca que els
musicals de Grillats són en
playback. “A Grease vam
utilitzar la versió musical
de l’obra que es feia a Ma-
drid, i a Mamma Mia, com
ara també a Sister Act, els
actors van enregistrar
prèviament els temes. Es
dóna el cas d’algun perso-
natge que la veu de les can-
çons no és la seva.” Tot ple-
gat respon a la mateixa
història de Grillats. El
grup de teatre va néixer fa
onze anys, quan Montse
Sala comença a treballar
amb nois i nois de fins a
dotze anys per mantenir
viu el llegat del seu pare,
Emili Sala, director de tea-
tre del T.A.C. Tres anys
després Grillats estrenava
un festival de playbacks,
que ja s’ha convertit en un
clàssic. “Aquells nois i no-
ies han crescut i hem unit
dues coses que els apassio-
nen, el teatre i els play-
backs”, diu Sala. Actual-
ment Grillats té més d’un
centenar d’actors i actrius
i els més petits també han
tingut l’oportunitat de
lluir-se amb la representa-
ció d’El mago de Oz.

‘Sister Act’
b Dia 27, 21 h; dia 28 a les
20 h; dia 29 a les 18 h
b www.grillats.cat

Maria José Ramos
CABRERA DE MAR

A Cabrera, nit d’estrena del
musical ‘Sister Act’
aAquest cap de setmana, el grup de teatre Grillats posa en escena el seu tercer muntatge d’aquest
gènere, després de l’èxit de ‘Grease’ i ‘Mamma Mia’

Els actors de ‘Mamma Mia’,  a la foto final de la representació de l’anterior musical de Grillats. ■ MONTSE SALA / GRILLATS

Pel gener,
bodes de gats i
marrameus
pels terrats

Amb les entrades exhauri-
des, aquest diumenge a les
cinc de la tarda la Sala Ca-
banyes acollirà la darrera
de les representacions
dels Pastorets de Mataró.
S’acomiadarà així la tem-
porada en què s’ha com-
memorat el centenari

d’aquesta obra, reconegu-
da com a Patrimoni Cultu-
ral de la Ciutat des de l’any
1981. El seu director,
Marc Abril, en fa una valo-
ració molt positiva: “Es-
tem molt contents de la
resposta del públic i com
han anat les representa-
cions. Ha estat un gran es-
forç coordinar les apari-
cions de personatges con-

vidats i els canvis a vista de
dues de les representa-
cions, però estem molt sa-
tisfets.” Cal dir que tot i ha-
ver afegit una sessió més el
dia de Nadal al calendari
habitual, el públic ha om-
plert el teatre. “Vam mirar
de poder allargar una re-
presentació més, perquè
ens han faltat dies per po-
der encabir tothom, però

no ha estat possible”, ex-
plica Abril, que hi afegeix:
“Nosaltres esperàvem que
aquest fos un any de re-
llançament dels Pastorets
i creiem que ho hem acon-
seguit, perquè parlant
amb el públic als entreac-
tes molta gent ens ha co-
mentat que era el primer
cop que venien i que troba-
ven l’obra espectacular.”
Diumenge Abril tancarà el
cicle de tres anys al capda-
vant de Pastorets com a di-
rector, per això diu que
“com a entitat i també a tí-
tol personal crec que serà
un dia per acabar de dis-
frutar”. ■

M.J.R.
MATARÓ

Els Pastorets de Mataró
acomiaden temporada

El centenari dels Pastorets s’ha celebrat amb sessió el dia
de Nadal, ’cameos’ i canvis tècnics a vista. ■ ANNA FERNÁNDEZ


