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El que va començar com un joc
entre amics s’ha acabat convertint
en una professió. El santjoanenc
Manolo Morillo Luján, de 42 anys,
és l’imitador «oﬁcial», tal com
diu ell mateix, del policia més irreverent del cinema espanyol: Torrente. L’imita des de l’any
1998 –quan va sortir la primera
pel·lícula–, però s’hi dedica professionalment des del 2009.
Després de veure Torrente, el
brazo tonto de la ley, l’any 1998,
Morillo va començar a imitar el
personatge encarnat per Santiago
Segura en cercles d’amistats i familiars. Aquestes persones, veient que no ho feia gens malament,
el van animar a portar les actuacions un pas més enllà i el santjoanenc va posar un anunci a Internet oferint-se d’imitador. Al cap
de pocs dies, una productora va
trucar a Morillo per anar a actuar
al recinte ﬁral madrileny Ifema,
amb la presència de Santiago Segura. Des d’aquell moment, les

FUNERALS

El Bages té el seu particular Torrente
 El santjoanenc Manolo Morillo imita des del 1998 el personatge estrella de Santiago Segura
 El que va començar com una diversió avui és la seva professió, amb 2 o 3 actuacions al mes
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Manolo Morillo caracteritzat de Torrente amb Santiago Segura

imitacions del personatge de Torrente no han cessat.
Manolo Morillo és, segons explica ell mateix, l’imitador de Torrente «més conegut» i «el que més
cops» ha treballat per Segura: «des

del 2009, almenys un o dos cops
l’any faig alguna cosa per ell com
a imitador», explica.
La setmana passada, el santjoanenc va assistir a la presentació
de la cinquena entrega de Torrente,

i ahir, l’Ave el portava cap a Madrid
per participar en la gravació ahir a
la tarda i avui al matí del nou programa d’Antena 3 Los viernes al
show, presentat per Manel Fuentes i Arturo Valls, on naturalment
imitarà Torrente.
Morillo té previst tornar avui a
la tarda per poder actuar a Tarragona a la nit, i demà, dissabte, a
Balsareny.
Manolo Morillo fa actuacions
per tot Espanya i els escenaris són
en llocs molt heterogenis. Pot actuar des de bars i restaurants, passant per festes de comiats de soler,
festes privades o casaments, ﬁns a
teatres i discoteques. Calcula que
fa entre dues i tres actuacions al
mes, xifra que es dispara a l’estiu,
quan en fa una per setmana.
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L’escola d’idiomes Madison prepara alumnes per
presentar-se a exàmens oficials de japonès

PRULLANS

ESTEVE ISERN TUSET
 Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església parroquial de
Prullans.
LA PEDRA

LOURDES VILÀ BALAGUÉ
 Ha mort a l’edat de 89 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a la parròquia de la Pedra.
IGUALADA

MONTMANEU
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La residència Relat d’Avinyó
celebra el 8è aniversari

JOSEP SATORRAS TASIES
 Ha mort als 90 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda,
a l’església de Montmaneu.
VILANOVA DEL CAMÍ

JOSEP ESTALELLA COSTA

 La residència Relat d’Avinyó ha celebrat el

 Ha mort a l’edat de 90 anys. El

seu vuitè aniversari amb una diada farcida
d’actes, com una xocolatada per a residents,
voluntaris i personal; seguit d’una gimcana,
ballada de sardanes, dinar de germanor i, a la
tarda, l’actuació de les Cocolocos. Tot plegat ha
fet que la gent de la residència gaudís d’un dia
molt divertit i a la vegada han recordat que fa ja
vuit anys que van començar aquest projecte,
que avui és una realitat, i de la qual, segons
diuen les seves responsables, se senten «molt
satisfetes».

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a Funerària Anoia.
A LA XARXA
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 Dissabte passat, dins els actes del Dia Internacional de la
Gent Gran, l’Associació de Veïns de la Sagrada Família de
Manresa va gaudir de l'espectacle Cançons de la nostra vida.
Va ser una actuació molt variada que va anar a càrrec dels
veïns membres del grup de teatre Els atrevits, dirigits i
assessorats per Josep Mellado. A l’acte va ser-hi present la
regidora de Participació, Joventut i Gent Gran de
l'Ajuntament de Manresa, Àuria Caus. En la festa es va
renovar l’hereu i la pubilla del barri, que enguany són el
Llorenç i la Carme. Per acabar la celebració, uns entrepans i
un pa amb vi i sucre per llepar-se’n els dits.

SÚRIA

MAGDALENA SÁNCHEZ ROS
 Ha mort a l’edat de 90 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Cristòfol de Súria.

MERCÈ RABELL CAÑELLAS
 Ha mort a l’edat de 67 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’oratori del tanatori de Funerària Anoia.
FRANCESC MARCÉ SANABRA
 Ha mort a l’edat de 92 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 6 de
la tarda, a l’oratori del tanatori de
Funerària Anoia.

 L’escola d’idiomes Madison va inaugurar el dissabte dia 4 d’octubre el primer curs
de presentació dels exàmens Noken, adreçats a certificar la competència lingüística
en llengua japonesa. El curs, que s’ofereix totalment gratuït a estudiants de japonès,
és impartit per Yuka Takahashi, coordinadora del departament de Japonès de l’escola
Madison, i té lloc els dissabtes a l’escola Madison de Manresa. El curs és programat fins
al dia 22 de novembre, un parell de setmanes abans de la convocatòria oficial
d’examen, que tindrà lloc el diumenge 7 de desembre. La denominació Noken deriva
de Nihongo nryoku shiken, és a dir, Test de Competència Lingüística en Japonès, i
consta de cinc nivells diferenciats: N5, N4, N3, N2 i N1, expressats en grau ascendent
de dificultat, i se centra en tres grans àrees com són el vocabulari, la gramàtica i
l’audició. L’objectiu d’aquests exàmens és valorar la capacitat dels estudiants de fer
front a textos escrits i converses de la vida real.

L’Associació de Veïns de la Sagrada
Família de Manresa organitza un
espectacle pel Dia de la Gent Gran

MANRESA

FELIP TORRADO FITÓ
 Ha mort a l’edat de 81 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Pere Apòstol.
ANGUSTIAS RUIZ
DE VALDIVIA CALVENTE
 Ha mort a l’edat de 88 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la sala Montserrat de Funerària Fontanova.

Josefa Esquirol Puig
Ha mort el dia 9 del corrent, als 82 anys d’edat.

El seu espòs, Joan Freixa; fills, Consol i Òscar; fills polítics,
Maurici i Dana; néts, Laura, Gemma i Òscar; néts polítics,
Xavi i José; besnéts, Max, Martí, Júlia i Jana; germans,
germans polítics, nebots, cosins i família tota assabenten de
tan dolguda pèrdua. La vetlla tindrà lloc avui, divendres, al
tanatori de Funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13 de Manresa.
La seva incineració s’efectuarà en la intimitat familiar.
Manresa, 10 d’octubre del 2014
ÀLTIMA-FUNERÀRIA FONTANOVA

