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COMPREM
mobles antics, 

objectes,
pintura,
rellotges

i joies antigues...

antiguitats
miquel cornellas

Magatzem dimarts
i dijous tarda
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El grup de teatre de l’institut Cirviànum de Torelló, Teaxoctre, reneix i incorpora pares, professors i exalumnes

Torelló

Guillem Rico

La idea era “crear una cultu-
ra de centre en altres àmbits” 
en els quals es relacionés 
tota la comunicat educativa, 
és a dir, alumnes, professors, 
pares, mares i exalumnes. 
Amb aquest objectiu es va 
crear una aula de teatre a 
l’institut Cirviànum de Tore-
lló, que va començar a funci-
onar a l’octubre, de la mà de 
la professora Dolors Collell, i 
que el proper 29 de juny pre-
senta, al Teatre Cirvianum, 
el resultat del treball de 
creació que s’ha fet durant 
aquests mesos, l’espectacle 
intergeneracional que es 
titula EDU... què? nmmm!. 
La proposta va néixer fruit 
de diferents converses entre 
exmembres de Teaxoctre, el 
grup de teatre que es va crear 
a l’institut als vuitanta, arran 
d’una trobada que van fer al 
juliol i que tenien “ganes de 

Un grup creat fa 26 anys a l’institut
Torelló El grup Teaxoctre es va crear va 26 
anys a l’institut Cirviànum de Torelló. La 
directora del grup, Dolors Collell, explica 
que fins a principis dels 90 van estar molt 

actius, fins que es van passar a fer els 
tallers de teatre de la Diputació. Van fer 
moltes obres i van guanyar alguns premis 
com el de la mostra de teatre de Mollet, i 
també van ser a Marsella en un festival.
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tornar a pujar a l’escenari”. 
L’escenari dels assajos ha 

estat el del teatre del centre 
cívic del barri de Montserrat 
de Torelló, on s’han trobat 
cada dimarts en horari extra-
escolar. Fins a Nadal, cada 
grup es va trobar per separat 
per treballar la part tècnica i 
fer diverses “improvisacions” 
que més endavant van servir 
per teixir el guió de l’espec-
tacle al qual participen una 
quarantena de persones. 
Segons la directora del mun-
tatge, Dolors Collell, “s’ha 
creat un bon grup” en el qual 
“hi ha hagut molt bona ente-
sa entre tots” de manera que 
s’ha aconseguit crear aquesta 
“dinàmica de comunitat” a 

través d’un “projecte comú”.
L’espectacle de creació 

pròpia tracta sobre “l’escola 
d’abans, de com és ara” i 
com creuen que serà, tot en 
format de comèdia. Per al 
muntatge han creat diferents 
grups que s’han repartit 
les tasques, que inclouen la 
creació de l’escenografia o el 
vestuari.

Entre les accions promocio-
nals de l’espectacle, que s’es-
trena el 29 de juny a les 9 del 
vespre, Teaxoctre ha orga-
nitzat un concurs a través de 
la xarxa social Facebook que 
consisteix a respondre una 
pregunta cada setmana que 
té a veure amb l’educació 
i l’institut torellonenc. Els 
dos guanyadors del concurs, 
que dura diverses setmanes, 
rebran dues entrades per 
a l’espectacle cadascun i 
podran “saludar els actors”. 

Teatre de xoc sobre educació
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L’espectacle parla 
de l’escola d’abans, 
la d’ara i fa una 
visió de futur

Les dones del 
Bisaura fan un 
concurs amb flors 

Montesquiu La nova 
Associació de Dones de 
Montesquiu ha engegat 
aquest mes un concurs ano-
menat “Juny, mes de les flors 
al Bisaura”, amb l’objectiu 
que els veïns engalanin les 
façanes, jardins, finestres 
i balcons de casa seva. La 
iniciativa s’ha estès a tots 
els municipis del Bisaura i 
un jurat valorarà les cases 
inscrites. Els tres guanyadors 
del concurs es donaran a 
conèixer el proper 30 de juny 
a Montesquiu.

Un moment d’un dels assajos que s’estan fent aquests dies, davant l’estrena del muntatge el proper 29 de juny


