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Jordi Torres, aquest dimecres al Teatre Cirvianum de Torelló

Torelló

Guillem rico

El torellonenc Jordi Torres és el 
president del grup Xarxa de Teatre 
infantil i juvenil, una entitat que es 
va crear l’any 2003. S’encarrega de la 
programació per a públic familiar del 
Teatre Cirvianum, fan tallers de tea-
tre i espectacles de producció pròpia 
amb infants i joves. Aquest divendres 
porten al Cirvianum l’espectacle de 
dansa Contrastos.

Una de les funcions de Xarxa és la 
programació per a públic familiar...

Tenim tres funcions. La primera, 
per la qual es va formar el grup, és 
portar la programació estable de tea-

tre familiar. Després vam decidir fer 
un pas més. Aquests nens que venien 
a veure els espectacles, per què no 
fem que també pugin a l’escenari? 
Des del 2005 fem produccions pròpi-
es. Vam començar amb La ciutat i la 
lluna i l’última va ser La llegenda del 
rei Artús.  

Què busquen amb la programació?
Intentem que hi hagi espectacles 

diversos: teatre, circ, clown, tite-
lles, música... Els clowns estan molt 
ben coberts perquè portem moltes 
vegades Marçal Gros o Teatre Mòbil. 
Aquesta temporada portem el Centre 
de Titelles de Lleida, que és molt 
potent. També tenim La Ventafocs, 
el musical amb ritme dels 50, amb el 

qual volem que també vinguin joves. 
És un musical i ara sembla que aquest 
tema tira i val la pena aprofitar-ho. 

Ara també s’encarreguen de fer 
formació...

El resultat del primer any va 
ser Rebels i van sortir nanos molt 
engrescats. Ara en tenim més de 80 
als tallers repartits en set grups. Per 
això possiblement a l’estiu haurem 
de fer dues obres diferents, una per a 
Primària i una altra per a Secundària. 
Això representa el doble d’hores i de 
recursos. Som tres professors, Alícia 
Casadesús, Marta Parramon i jo. 

Com fan les produccions pròpies?
És un treball de tot l’any. Quan 

n’acaba una ja pensem en la següent 

Entrevista a Jordi Torres, president del grup Xarxa de Teatre infantil i juvenil

“Ara tenim més de 80 nanos als 
tallers, repartits en set grups”

amb Jordi Surinyac i Judit Verdaguer. 
És diferent d’un taller que els nanos 
hi tenen molt a veure i són molt cre-
adors. A l’estiu no és possible perquè 
només tenim quatre setmanes. Evi-
dentment fem canvis, però l’obra i la 
música ja està escollida. Per elaborar 
el text faig adaptacions perquè hi 
puguin participar tots els alumnes. 
Intentem agafar idees que puguin 
ser interessants per a les escoles, si 
les escoles no vinguessin no podríem 
tirar endavant produccions d’aques-
tes per la quantitat de diners que val. 
Seria impossible amortitzar-ho i el 
preu d’entrada ha de ser molt baix. 
El treball que fem a l’estiu ha de ser 
un reclam i que tingui un rerefons 
educatiu. 

Quins seran els dos propers?
Possiblement hi haurà el de Primà-

ria que serà una adaptació d’El Zoo 
d’en Pitus i el de Secundària serà El 
somni d’una nit d’estiu. Ha de moti-
var els joves i estarà també relaciona-
da amb la dansa i la música.

Els espectacles són multidiscipli-
naris...

Sí, vam començar les produccions 
perquè Judit Verdaguer tenia una 
escola de gimnàstica rítmica i volia 
que treballessin la part de dansa i 
així va començar tot el treball. També 
s’hi van implicar persones de tallers 
de teatre que es feien a Sant Vicenç. 
A partir d’aquí va anar a més i ara 
té més força la part teatral. Amb el 
que anem més coixos és en el camp 
musical. 

Amb tots aquests anys, què ha 
aconseguit Xarxa?

Que els nanos s’estimin el teatre. 
Nanos que teníem a les primeres pro-
duccions, que feien 5è o 6è, ara fan 
batxillerat artístic, i fins i tot un està 
a l’Institut del Teatre. Hem aconse-
guit que en lloc d’anar-se’n a la plaça 
vagin al teatre a trobar-se. És una 
activitat per reunir-se, a part del que 
arriben a aprendre. El nostre objec-
tiu no és que tots arribin a l’IT. Per 
nosaltres el teatre ha de ser una eina 
de formació, perquè el dia que s’ha-
gin de presentar en unes oposicions 
siguin capaços d’estar davant d’un 
tribunal, o tan sols a l’hora de dema-
nar feina sàpiguen parlar. Jo que vinc 
del món de l’esport sempre els dic 
que al teatre sempre guanyen. En 
l’esport poden estar molt ben entre-
nats, però si perden el partit queden 
amb malestar; al teatre, si han treba-
llat i s’han esforçat el públic sempre 
ho agrairà i per tant sempre guanyen.


