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Joan Bosch, actor de Sant Julià

Joan Bosch, que ara té 80 anys, va començar 
a actuar amb el grup de Sant Julià que dirigia 
l’avi de Can Badosa. D’això fa quaranta anys, 
i des de llavors ha treballat com a actor a cada 
obra teatral que s’ha fet al poble, actualment a 
Vilatorta Teatre.

Josep Codony, tramoista de Manlleu

Als anys 50, Josep Codony va començar a col·
laborar amb el Centre de Manlleu com a tra·
moista. Era l’època d’una Passió que es va fer 
cèlebre a Osona i va marcar una època. Als anys 
70, va ser cap de tramoia, i actualment encara 
ajuda entre bambolines. 

Antoni Anglada, actor de Manlleu

Ha fet tots els papers de l’auca, al Centre de 
Manlleu. Com a actor, té aquell “ampli registre 
de la vella escola”, amb gest precís i complicitat 
amb el públic. A banda d’actuar, també ha posat 
la seva vocació plàstica al servei del teatre, on 
ha pintat nombrosíssims decorats.

A l’esquerra, Núria Codina, d’ADFO, recull el donatiu de 3.000 euros del secretari general de Caixa Manlleu, Jordi Espona. A la dreta, l’humorista Godoy durant la seva actuació

Godoy i Víctor van actuar en una gala que també es va solidaritzar amb la campanya d’ADFO

Nit d’espectacles i d’emocions 

Manlleu

J.V,

Els televisius Ruth Jiménez 
i Xesco Tàpies van exercir, 
per segon any, de mestres 
de cerimònies en la gala del 
Premi de Teatre Caixa Man·
lleu. Amb ritme, van conduir 
un acte que va alternar les 
entregues de premis amb 
actuacions musicals i tea·
trals. El saxo de Pep Poblet 
va obrir les dues parts de la 
cerimònia, desfilant entre les 
taules plenes de públic, men·
tre que Víctor va tancar cada 
una de les dues parts, en el 
mateix escenari on dijous 
s’havia presentat en format 
elèctric amb la Víctor Elek·
tric Band. 

Al principi de l’acte, es van 
entregar els tres premis del 
tercer Concurs de Monòlegs 
de Fundació Caixa Manlleu 
i EL 9 TV: Xevi Font, Carles 

per cada espectador que ha 
assistit a les representacions 
de les obres finalistes –tot 
i que l’entrada és gratuïta–. 
L’altre moment especial va 
ser el lliurament dels premis 
Reconeixement, una novetat 
introduïda aquest any i que 
servirà per agrair la tasca 
en pro del teatre amateur 
osonenc. Grups de teatre i 
entitats proposaran cada any 
les persones que es creguin 
mereixedores d’aquest premi 
(vegeu detall al peu d’aques·
ta pàgina). 

La gala de dissabte tan·
cava una jornada dedicada 
al teatre amateur, en què 
actors, directors i persones 
implicades en aquest món 
van poder assistir a cursos i 
lliçons magistrals gratuïtes, 
que es van impartir a l’Escola 
Agrària Quintanes. Entre 
els professors, hi havia Toni 
Casares o Ferran Rañé.

La pluja va fer ajornar l’actuació, per a la qual es busca nova data

Antònia Font suspèn el concert

Manlleu

Marc Riera

La intensa pluja que va 
caure divendres a Manlleu 
va obligar a suspendre el 
concert que havia de fer el 
grup mallorquí Antònia Font 
a Can Puget. La Fundació 

Caixa de Manlleu, organit·
zadora del concert, ha comu·
nicat que a partir del dilluns 
analitzaran amb l’oficina de 
contractació del grup una 
possible nova data del con·
cert. Aquesta, però, quedarà 
condicionada a l’agenda del 
grup, que té contractades 

diferents actuacions. 
L’actuació era la primera 

del grup a la comarca després 
de l’edició del disc Coser i 
cantar. El concert es feia dins 
dels actes del Festival Caixa 
de Manlleu i servia també 
com a celebració dels 25 anys 
de Ràdio Manlleu.

PREMIS ‘RECONEIXEMENT’ A LA DEDICACIÓ AL TEATRE OSONENC

Font i Lluís Jutglar van reco·
llir els guardons, i aquest 
jove actor de les Masies de 
Voltregà, guanyador del pri·
mer premi, va tornar a fer 
esclatar les rialles del públic 
amb el monòleg La canalla. 
Més tard vindria l’actuació 
del mestre dels monologuis·
tes, Godoy. L’actor uruguaià 

afincat a Barcelona va donar 
sobre l’escenari tota una 
lliçó del domini del tempo 
escènic, de la ironia en el 
concepte i en el llenguatge, 
en monòlegs que desborden 
el propi gag en què es basen. 

La gala va tenir dos 
moments especialment emo·
tius. El primer va ser l’entre·

ga d’un taló de 3.000 euros 
a l’Associació de Disminuïts 
Físics d’Osona (ADFO) com 
a contribució de la Fundació 
Caixa Manlleu a la campanya 
“Avancem entre barreres”, 
que impulsen conjuntament 
l’entitat i EL 9 NOU. El premi 
correspon a un euro que Fun·
dació Caixa Manlleu aporta 


