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Alguns dels guanyadors, representants o familiars dels guanyadors en una foto de família al final de l’acte

La final dels 
monòlegs de 
Caixa Manlleu 
i EL 9 TV, 
aquest dijous

Manlleu

J.V.

Sis actors es disputaran 
aquest dijous el tercer Con-
curs de Monòlegs Humorís-
tics que organitzen la Fun-
dació Caixa Manlleu i EL 9 
TV. El Morter Celebracions, 
a Manlleu, acollirà la final 
del certamen a partir de dos 
quarts de deu de la nit, amb 
retransmissió en directe per 
EL 9 TV. Els sis finalistes 
han arribat fins aquí després 
d’haver superat una primera 
selecció de candidats i una 
fase semifinal, amb repre-
sentacions que van tenir lloc 
els passats dies 21 i 22 de 
maig, al Casino de Vic.

Els sis finalistes són 
Antoni Anglada (Anècdotes), 
Jordi Coromina (Còmica 
vida), Carles Font (La medi-
cina moderna), Xevi Canet 
(El nou ordre mundial), 
Xevi Font (Vull fer públic 
un secret) i Lluís Jutglar (La 
canalla). La major part dels 
guions són obra dels matei-
xos intèrprets, excepte Còmi-
ca vida, extret de l’obra del 
mateix títol escrita per Joan 
Lluís Bozzo, i El nou ordre 
mundial, del dramaturg 
tonenc Jordi Roca. 

El jurat que avaluarà les 
interpretacions està inte-
grat per Miquel Murga, 
Godoy i Mayte Carreras, 
tres professionals del teatre 
i el guió amb experiència 
acreditada. Miquel Murga, 
amb 25 anys de carrera als 
escenaris, ha treballat en 
obres com Boeing, boeing, Pia-
no, piano, Masclistes o Tres 
dies a Rio, i ha compaginat 
aquesta tasca amb múltiples 
col·laboracions a la ràdio 
i la televisió. Actualment, 
treballa a Catalunya Ràdio 
i al programa El bus, de la 
Xarxa de Televisions Locals. 
Godoy, per la seva part, és el 
patriarca i mestre de molts 
monologuistes: uruguaià de 
naixement, i afincat des de 
fa molts anys a Barcelona, 
aquest actor va decantar la 
seva carrera cap al gènere del 
monòleg, on ha destacat per 
un humor intel·ligent i allu-
nyat dels tòpics. Finalment, 
Mayte Carreras és ballarina, 
actriu, presentadora i show 
woman, amb una àmplia tra-
jectòria, que passa pel monò-
leg a Stundup comedies, un 
espectacle amb Carles Flavià 
i Danny Pérez. El premi per 
al guanyador és de 2.000 
euros, 1.000 per al segon 
classificat i 600 per al primer 
osonenc.

Eduardo Chapero-Jackson va guanyar el certamen de curts en l’edició del 2006

El premiat ‘Alumbramiento’ 
guanya el festival de Manlleu

Manlleu

Marc Riera

Eduardo Chapero-Jackson, 
amb Alumbramiento, es va 
emportar aquest diumenge 
el Premi Caixa de Manlleu al 
millor curtmetratge de cine-
ma del festival de Manlleu 
(FCM). El curt mostra les 
diferents maneres d’afrontar 
la mort en les darreres hores 
de vida de la matriarca d’una 
família. Chapero-Jackson 
es converteix en el primer 
director en aquestes sis edi-
cions que repeteix guardó. 
L’any 2006 el madrileny ja es 
va emportar amb Contracu-
erpo el primer premi en curts 
rodats en cinema. Chapero-
Jackson, que no va poder 
assistir al lliurament, va 
assegurar en un vídeo enre-
gistrat el mateix diumenge 

a Madrid que el festival de 
Manlleu és “talismà” perquè 
va ser dels primers festivals 
que van premiar el seu ante-
rior treball. Alumbramiento 
ha obtingut aquest any 
nombrosos premis, entre els 
quals destaca el Lleó d’Or al 
millor curt europeu durant 
el passat festival de cinema 
de Venècia (Itàlia). El millor 
curt de cinema per votació 
popular va ser Sálvame, de 
Javier Veiga. 

El Premi Fundició Dúctil 
Benito al millor curt rodat en 
vídeo va ser per a El ataque 
de los robots de nebulosa-5, 
del valencià Chema Garcia. 
Aquest curt també es va 
emportar el premi del jurat 
jove. Es tracta d’una història 
simple, però molt enginyosa, 
a l’entorn de l’atac dels extra-
terrestres a la Terra. 

El premi al millor docu-
mental va ser per al director 
polonès Bartosz Blaschke. 
El seu treball, Zietek, és un 
extraordinari retrat del vete-
rà escultor Bogdan Zietek, 
que realitza escultures feme-
nines a mida real.  

El guardó al millor curt 
d’animació va ser per a Tadeo 
Jones y el sótano maldito, una 
enginyosa creació signada 
per Enrique Gato sobre una 
secta que segresta o conver-
teix els animals en hambur-
gueses per a una cadena de 
menjar ràpid. Aquest guardó 
el decideixen els estudiants 

de batxillerat que han vist les 
projeccions. 

Gerard Comajoan, amb La 
casa de Dios, va guanyar el 
premi al millor curt d’Osona. 
Es tracta d’una història de 
quatre minuts i mig que cri-
tica l’actuació de l’Església 
catòlica. El jurat va valorar 
del treball el fet que “trenca 
un tabú” en aquesta temàti-
ca.

El palmarès anual el com-
pleta el premi al concurs 
d’històries curtes. La gua-
nyadora va ser Judit Colomer 
amb el treball La recerca d’un 
lloc buit. Ara aquesta jove de 
Manlleu portarà a la pantalla 
aquest treball.

Un any més l’acte de lliu-
rament dels premis del Festi-
val, fet a Manlleu, va omplir 
les butaques de l’Auditòrium 
de Caixa Manlleu.

El seu lloc al calendari fa del festival de Manlleu l’aparador del més destacat del curs

El millor de la temporada

Manlleu

M.R.

El festival de curts de Man-
lleu és un dels que tanca la 
temporada d’aquest gènere. 
Això fa que el que els curts 
que s’hi presentin siguin una 
selecció del millor que s’ha 
pogut veure durant la cam-
panya. Això comença a ser 
especialment valorat per un 
públic conscient que els 51 
curts exhibits aquest any en 
la secció competitiva són una 

mostra del millor que s’ha 
creat durant l’any.

Sergi Prat, Mónica Herre-
ra i Fede Comí, que formen 
part del comitè organitza-
dor del festival, destaquen 
d’aquesta sisena edició el 
fet que ha estat “una de les 
que hi hagut més nivell sinó 
la millor”. Al certamen s’hi 
havien presentat més de 300 
curtmetratges de tot el món. 
Tot i que el curt no és un 
fenomen de masses, el públic 
respon. Aquest any els 

nivells de públic han estat 
“similars als de l’any passat 
o una mica superiors”. L’aug-
ment s’ha notat especialment 
en algunes de les reposici-
ons dels curts programats 
que s’han fet el dissabte. El 
públic continua sent majo-
ritàriament de la comarca 
d’Osona, tot i que en les dar-
reres edicions ja s’ha notat 
gent de fora.

Però li calen ajustos al 
festival? Els organitzadors 
admeten que “sempre se 

n’han de fer”. Entre altres 
destaquen el fet que alguns 
horaris com els dels curts de 
vídeo i la secció documental 
són dificultosos per un seg-
ment important de públic. 

Aquest any l’acte d’entrega 
dels premis es va precedir 
de l’estrena del curt Ego, de 
Josep Suriñach i Roger Llo-
rens. Es tracta de la tèrbola 
venjança d’un estafador on 
en destaca especialment la 
fotografia. El curt es va rodar 
a Manlleu.

Gerard Comajoan 
va guanyar el 
premi al millor 
curt d’Osona


