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Ácte Quatre.guanya 27 premis
amb 'IJopereta.de les precioses~
El grup de teatre amateur de Granollersencara

té pendent cinc actuacions 'més

cjr~noll~-:~<
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EL 9 NOU

Des de la primavera passada
i fins a final d'aquest any,
el grup de teatre no professional Acte Quatre, de
Granollers, ha guanyat un
total de 27 premis amb el seu darrer muntatge, ['opereta
de les preciases.
"Estem molt satisfets amb
els resultats. L'obra té una
trajectoria molt bona, tenint
en compte que encara ens
queden representacions per
fer", ha comentat l'actriu
Oiga Pey. De cara a la propera primavera, encara tenen
pendents cinc actuacions
més d'aquesta obra, la tercera que ha dirigit Txell Roda
per al grup de Granollers,
i la primera en que ca~ten.
Per al proper 13 de gener
L'obra es va estrenar l'octubre de l'any
també esta prevista la cloendadel concurs d'Olesa
queda pendents és al concurs
de Montserrat i, per tant, el
de Comella.
'
nombre de premis encara
podria ser més elevat. Una
De L'opereta de les preciases, se n'han fet de
de les actuacions que els

passatal teatre de Ponent de Granollers

moment 21 actuacions en
diferents conclirsos (Calella,
Malgrat de Mar, Olesa de
Montserrat, Calonge -on

van guanyar vuit premis- i
les Garrigues) i mostres
(el Bruc, Valldoreix, Santa Eulalia de Ron<;:ana,

,.'>tF47'

l' Ametlla del Valles i Sant
Feliu de Guíxols). Entre els
premis obtinguts hi ha primers i segons premis a Sara
Martínez, OIga Pey i N6.ria
Parés (que fan el paper de
precioses), a l'actor principal Josep Maria Lacorte, als
actors de'repartiment Salvador Roman, Carme Giménez
i ]oan Campdebadál, a la
directora Txell Roda, molts
premis de vestuari i altres
per a l'obra.
Amb L'opereta de les preciases la companyia segueix el
mate ix camí que amb l'anterior muntatge, Ball robat, del
qual es van fer 32 representacions i que els va aportar
un total de 40 premiso
Amb ['opereta de les preciases, una versió de Les precios{?sridícules de Moliere,
el grup va afrontar el repte
de cantar, encara que les
can<;:onsja estaven enregistrades.
De cara a principi de l'any
que ve, Acte Quatre també
té previst comen<;:arla preparació d'un nou projecte, que
s'estrenaria la propera tardar. Per a l'any que ve també
tenen previst participar en
una producció amb altres
companyies que s'estrenaria
per les festes de I'Ascensió
al teatre auditorio "Aixo també comportara molta feina
a nivell del grup", comenta
Pey.

