
Es preveu que sigui l’esdeveni-
ment més destacat de la Festa Ma-
jor de Monistrol de Montserrat. Ja
n’hi ha un precedent: Fama, el
musical, del juliol del 2013, que va
omplir com mai la plaça de la Font
Gran. Es calcula que van veure
l’espectacle unes 1.200 persones.
Ara, el nou repte és un altre musi-
cal: Sister Act, el de l’artista de ca-
baret que s’amaga en un convent
de monges i que parteix d’una
pel·lícula homònima (1992) pro-
tagonitzada per Whoopi Gold-
berg. El projecte, encapçalat de
nou pel monistrolenc Pepo Flo-
res, torna a implicar artistes pro-
fessionals i amateurs, i ha trobat
la complicitat de molts veïns, tant
en la interpretació (més de 200
persones es van apuntar al càs-
ting), com en els equips de vestua-
ri (amb dissenys d’Encarnació Pa-
lomo) i organització. L’espectacle,
en el qual ja fa tres mesos que es
treballa, s’estrenarà el divendres
27 de juliol (21.15 h).

Al cap de cinc anys de Fama, el
veïnat de Monistrol, amb l’impuls
de l’Ajuntament (entre l’escenari,
l’escenografia, el so... hi destinarà
més de 6.000 euros), s’ha tornat a
engrescar a tirar endavant un mu-
sical. Va encetar el camí el festival
de microteatre que es va fer l’oc-
tubre dins del cicle Racons i que,
davant la bona acollida, ja es pen-
sa a repertir-lo. Va ser una inicia-
tiva de Pepo Flores (Monistrol de
Montserrat, 1991), que té una àm-
plia experiència com a actor i can-
tant, en espectacles de Coco Co-
mín i de la productora Gestmusic,
i actualment, entre d’altres, treba-
lla amb la companyia Planeta Im-
pro. El monistrolenc també ha es-
tat enguany el director artístic de

la Festa dels Romeus, en la qual es
fan escenificacions de quan la
pesta feia estralls a la població. I
aquí es van acabar de detectar «les
ganes de fer teatre per part de
molts monistrolencs»,  destaca
l’alcalde, Joan Miguel Rodríguez. 

Un cop fet el càsting, amb par-
ticipants de Monistrol i forans, es
va acabar definint un repartiment
amb 22 intèrprets, la gran majoria
amateurs locals. «Ens hem trobat
que no saben cantar, no saben ba-
llar... Els hem donat molta canya,
i els estem encaminant. Com que
no han fet mai un musical és un
precipici total, però serà molt di-
vertit!», destaca Flores, que, com
a director artístic, té la col·labora-
ció de Berta Peñalver (Premià de
Dalt, 1981) en la direcció musical

i d’Andrea Santos (Badalona,
1993), que també ja va participar
a Fama, en la direcció coreogràfi-
ca i d’escena. A més, a Sister Act,
amb text i cançons en català, hi ac-
tuaran, desinteressadament, cinc
actrius professionals: Júlia Brichs,
Júlia Orti, Laura Bosch, Laura
Montero i la monistrolenca Natà-
lia Garcia, que assagen amb els
amateurs. Brichs, que interpreta
la protagonista, Deloris van Car-
tier, explica que és un projecte que
«motiva molt, per la implicació i
l’amor que hi posen els veïns. A
més, la història passa en un con-
vent, i la germanor que es crea en-
tre els actors és real». Orti també
destaca «l’ambient familiar, que
crea una l’energia positiva que es
plasmarà a l’escenari».

PEPA MAÑÉ MANRESA

Monistrol de Montserrat implica els veïns
en la producció del musical «Sister Act»
22 intèrprets, la majoria amateurs locals, escenificaran l’espectacle per la festa major, el 27 de juliol
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Pepo Flores i Andrea Santos, agenollats, amb Júlia Brichs, Júlia Orti i l’alcalde, Joan Miguel Rodríguez

LA CLAU
Un repartiment amb una
mitjana d’edat de 60 anys
 La tria del musical a repre-
sentar es va fer després de de-
tectar que les ganes de pujar a
l’escenari se centraven, sobre-
tot, en les dones d’una certa
edat de Monistrol. Així es va
arribar a Sister Act, on la ma-
joria de papers són de monges
d’un convent. L’actriu de més
edat, que supera els 80 anys,
és Filomena Quesada.

L’Ajuntament de Manresa orga-
nitza, amb la col·laboració de
l’Agrupació Astronòmica de Man-
resa, una jornada nocturna de di-
buix i astronomia al parc de Puig-
terrà. L’activitat es farà el 28 de
juny, nit de lluna plena, de les 20
a les 24 h. A més, a partir de les 10
de la nit, es podrà fer una obser-
vació de la Lluna a ull nu i amb
aparells telescòpics. L’acte anirà a
càrrec de Sofia Gómez, dissenya-
dora gràfica i il·lustradora, i alguns
membres de l’Agrupació Astronò-
mica. El preu de l’activitat és de 9
euros i les inscripcions es poden
fer fins al dia 26 al 93 872 23 01.

REDACCIÓ MANRESA

Jornada nocturna
de dibuix al parc de
Puigterrà el proper
dijous 28 de juny

La Gramola de Manresa (Mura-
lla de Sant Francesc, 29) acollirà
avui a les 18 h la presentació del
llibre Lo que nos quedó por contar
(Caligrama), de l’autor manresà
Jaume Caro Prados i amb la pre-
sència de l’historiador Joaquín
Octavio Prieto Pérez. Lo que nos
quedó por contar és l’estrena en la
literatura de Caro, doctor en Físi-
ca, un relat novel·lat d’una història
de superació personal, amb l’inici
de la Guerra Civil Espanyola en les
províncies de Sevilla i Extremadu-
ra de rerefons. Inspirada en vivèn-
cies i persones reals tot i ficcionar
els fets i els personatges, la novel·la
és un viatge als orígens familiars
on l’autor ha agafat prestada una
part de la vida del seu besavi, Ma-
nuel Vargas Cala, el Torero. 
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L’autor manresà
Jaume Caro Prados
presenta avui a 
La Gramola el seu
debut en la novel·la
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