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ESPECIAL VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Deu anys cultivant planter teatral
El grup Xarxa de Torelló està d’aniversari i aquest cap de setmana estrena ‘Lennon’
Torelló

Han creat públic, han format
actors i han fet néixer vocacions per al teatre. I d’aquesta
manera, el grup Xarxa de
Torelló arriba aquest 2013
al seu desè aniversari. Ho
fa aquest mateix cap de setmana, amb l’estrena de la
producció Lennon, al Teatre
Cirvianum, i la setmana
vinent amb el Viatge en el
temps, que farà un recorregut per bona part dels nou
espectacles que han produït
des d’aquell primer La ciutat
i la lluna, del 2004.
“Perquè en realitat són
10 anys de Xarxa i 9 d’espectacles”, explica Jordi
Torres, una de les ànimes del
projecte al costat de Judit
Verdaguer i Jordi Surinyach.
La història arrenca el 2003,
quan el cap de programació
del teatre i tècnic de Cultura
de l’Ajuntament, Pep Tines,
els va proposar coordinar
un cicle de programació
infantil per al Cirvianum.
“Ho vam fer el primer any i
vam decidir, per al següent,
afegir-hi també un especta-
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Els protagonistes del musical ‘Lennon’, que es pot veure aquest dissabte i diumenge al Cirvianum de Torelló

cle d’elaboració pròpia”, diu
Torres. I així s’ha mantingut
i reforçat l’aposta fins a arribar al desè aniversari. Nens i
joves des de 8 fins a 16 anys
són protagonistes dels espectacles, que es viuen, també,
com a cloenda dels tallers de
teatre i dansa que, en parallel, s’han estat fent entre
els mesos d’octubre i maig.

“Però no treballem l’espectacle durant el curs, sinó que el
muntem de manera intensiva
durant el mes de juliol aprofitant, això sí, tot el bagatge
dels tallers”, explica Torres.
Aquest curs, per exemple, els
de teatre també han tingut
com a professores Mireia
Illamola i Marta Parramon.
L’any passat va ser el

primer que es van fer dos
espectacles diferents, per
grups d’edat. Ara es repeteix
l’experiència “perquè el contrast entre 8 i 16 anys costa
de gestionar fins i tot a l’hora
de concebre un espectacle”,
diu Torres. De manera que
aquesta vegada, el grup de
14 a 16 anys, una vintena
llarga, protagonitzaran Len-

non, a partir del llibre El
jove Lennon, de Jordi Sierra,
“que és un retrat al cantant
dels Beatles durant la seva
adolescència”. No hi faltarà
la música –en directe– i una
altra de les constants de les
produccions de la Xarxa:
la dansa. Judit Verdaguer,
professora de gimnàstica rítmica, és, al costat de Torres i
Surinyach, aquest últim com
a responsable tècnic, l’altra
gran base del projecte. “I ens
agrada molt que gent que
havia començat de nens amb
nosaltres, ara els tinguem
treballant al costat”, diu
Torres. A banda que, per a
part d’aquest planter, passar
pel grup Xarxa ha estat la
primera porta per entrar al
món del teatre, ja sigui continuant amb grups amateurs o
incorporant-se, per exemple,
a l’Institut del Teatre.
Després de les dues
representacions de Lennon
d’aquest cap de setmana,
amb funcions dissabte a les
9 del vespre i diumenge a
les 6 de la tarda, el cap de
setmana que ve tocarà el
torn al Viatge en el temps. En
aquesta ocasió, prop de 60
nens i nenes d’entre 8 i 14
anys seran els encarregats de
repassar, a forma de mostrari, algunes de les produccions del grup, en el que serà
l’espectacle que commemorarà el 10è aniversari.

Les places de
Torelló, al programa
de la festa major

Júlia Vallejo, del CP Lloriana,
competirà a l’Europeu d’Itàlia

Aquesta setmana
s’ha distribuït per Torelló el
programa de la festa major,
que té els primers actes
aquest cap de setmana i arribarà al dia central el proper
1 d’agost. Com sempre, la
publicació inclou un treball
monogràfic, que aquesta
vegada se centra en les 26
places de Torelló. El treball
ha anat a càrrec de l’arqueòleg i historiador torellonenc
Santi Molera, que en recull
l’evolució i els usos que han
tingut al llarg del temps.
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La patinadora Júlia Vallejo, del CP Lloriana de Sant
Vicenç de Torelló, participarà
entre el 3 i el 7 de setembre
vinent al Campionat europeu
de patinatge artístic, que es
disputarà a Itàlia, després de
fer un gran paper al Campionat d’Espanya juvenil disputat el primer cap de setmana
de juliol a Cerdanyola del
Vallès.

Vallejo va quedar subcampiona estatal en la categoria
de disc llarg, que va acabar
guanyant una juvenil de
segon any. Aconseguir el
segon lloc del podi en l’any
del seu debut a la categoria
és per Vallejo un valor afegit
per a la seva progressió com
a patinadora. La competició
de Cerdanyola es completava
amb les figures obligatòries. En aquest cas, la de Sant
Vicenç va aconseguir la quarta posició final.

CP LLORIANA

Torelló
Sant Vicenç de Torelló

Júlia Vallejo, en un moment del Campionat d’Espanya de Cerdanyola
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