
Jordi Torres, 
un rubinenc d’èliT
Jordi Torres té 24 anys, és de rubí i recentment ha estat campió d’espanya de Ve-
locitat (ceV) en la categoria de Moto2 en el circuit de Jerez en l’última prova del 
campionat d’espanya de Velocitat buckler. el pilot, que va córrer per Aspar, ens ha 
concedit uns minuts per conèixer una mica més a fons la trajectòria d’un dels pilots 
més joves i amb més projecció internacional de la nostra ciutat. Torres ja fa temps 
que competeix amb l’objectiu d’aconseguir els primers llocs. Ja al juny d’aquest 
mateix any mostrava com els seus rivals han de començar a tenir-li respecte. en la 
carrera de silverstone, Torres va córrer amb una suter que va causar molts malde-
caps al seu company de box, Xavi Forés.
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P: Com ha estat competir en el 
campionat d’Espanya de Velocitat 
(CEV)?

Jordi Torres: El CEV gaudeix d’un nivell 
altíssim, tant de pilots com d’equips i això 
queda demostrat amb els pilots que vénen 
del CEV al mundial. A més a més, en aquesta 
mateixa competició vénen molts estrangers 
a disputar les carreres per seguir aprenent 
mentre es comparen amb el nivell espan-
yol. Aquest és, doncs, i sense cap mena de 
dubte, el campionat nacional més potent i 
amb més nivell de tot el món. Això fa que si-
gui el trampolí directe per anar al mundial 
i que es disputin carreres de talla mundial. 
Aquest any ha sigut quan més possibilitats 
tenia de fer-me amb el títol de campió per-
què estava amb un equip important, com és 
Laglisse, i em sentia preparat física i men-
talment per estar a l’altura. Malgrat tot, ha 
estat un campionat molt disputat, sobretot 
perquè en Moto2 la igualtat mecànica és 
extrema. 

P: Hi ha hagut algun tram o alguna 
corba particularment difícil o que 
sabessis que era complicada? Com 
vas superar-la?

J.T: La primera carrera de l’any, a Jerez, 
el meu rival directe, Carmelo Morales i jo, 
teníem el mateix ritme, rodàvem en la ma-
teixa dècima i durant tota la carrera vam 
estar molt enganxats lluitant per la prime-
ra posició. Estàvem destacats de la resta 

de pilots ja que el nostre ritme era bastant 
més superior. El repte estava, per tant, 
entre Carmelo i jo ja que els dos formem 
part del mateix equip –Laglisse- encara 
que ell ja portava cinc anys d’experiència 
quan jo vaig entrar. Per tant, era molt 
important vèncer la primera carrera per 
a ambdós i encara més tenint la mateixa 
moto i el mateix material. En l’última cor-
ba, ens avançàvem diverses vegades en el 
límit però a falta de cinc corbes vaig deci-
dir avançar-lo perquè sabia que en aquella 
corba jo era molt més ràpid. A més, sabia 
que un cop superada no tindria possibilitats 
d’avançar-lo, així que ho havia de fer en 
aquell moment. I ho vaig fer: vaig avançar 
en aquella corba, frenant amb una frenada 
curta, vaig prémer les dents i vaig posar la 
moto. Ens vam tocar! Però per sort no va 
passar res tot i que vam fregar el límit ja 
que la crispació que hi havia entre nosal-
tres era important.. i més tenint en compte 
que som del mateix equip i convivim en el 
mateix box. I tot va sortir bé: vaig guan-
yar la primera carrera de l’any en aquella 
corba, la més important. I és que qui pega 
primer, pega dues vegades. 

P: Així doncs, Carmelo Morales és 
el teu màxim rival?

J. T: Carmelo Morales i jo hem estat els 
dos màxims aspirants al títol. Ell va ser-
ne el vencedor l’any passat i jo subcampió. 
Aquest any, els dos dins de la mateixa in-

fraestructura i amb el mateix material ho 
ha convertit en un any molt disputat. Tots 
dos volíem aconseguir el títol i, encara ho 
desitges més, quan saps que el teu company 
d’equip és el primer rival. 

P: Què ha significat per a tu aquesta 
victòria?

J. T: Guanyar carreres a Carmelo i a la 
resta de pilots de tanta talla, així com japo-
nesos, anglesos, sud- africans i altres pilots 
estrangers ha estat tota una experiència; 
però guanyar la primera carrera on hi ha-
via màxima expectació per la rivalitat en-
tre Carmelo i jo ha estat molt motivadora. 
A més, vèncer després en el circuit de Cata-
lunya a casa, amb tot el que significa per a 
mi, també va ser un cop moral positiu molt 
fort. Per a mi, cada victòria és una gran 
satisfacció per el treball que he estat fent. 
Això omple per dins i et carrega d’energia 
per a la següent carrera. 

Un cop va acabar la carrera del CEV i 
ja amb el podi sota les rodes, Torres es 
va posar la samarreta amb el número 
9, el que portava el seu germà, tam-
bé pilot de motos, abanderat per la 
mirada orgullosa dels seus pares que 
celebraven amb ell la victòria. Rubén 
Torres, un any més petit que el Jordi, 
va morir tràgicament el 8 d’octubre 
del 2006 als 18 anys quan va caure 
en la carrera del CEV de Supersport, 
a Montmeló i que estaven disputant 
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tots dos. A la cinquena volta, el petit 
dels Torres va caure de la moto i va 
ser atropellat per uns altres dos pilots 
els quals li van provocar unes lesions 
al cap i al tòrax que van resultar mor-
tals. Mentrestant, el Jordi acabava la 
carrera amb un meritori segon lloc i 
no va ser fins que va baixar del podi 
quan va ser informat de l’accident.

P: Has comentat alguna vegada que 
t’havies plantejat deixar les carre-
res després del tràgic incident del 
teu germà. Què et va fer canviar 
d’opinió?

J. T: Potser pensar que tots els mèrits que 
aconsegueixi seran per ell i, sobretot, que 
sempre m’acompanya i em dóna forces. 
Tant per ell com per mi, la nostra vida són 
les motos, les carreres, l’olor a gasolina i la 
competivitat i, això, no es pot parar. 

P: El que va succeir és un motiu de 
força per seguir lluitant pels pri-
mers llocs?

J. T: Crec que des d’aleshores he lluitat 
sempre per guanyar per ell per a que tot el 

món no s’oblidi mai del meu germà, Rubén 
Torres. 

La seva trajectòria en el món de les 
motos comença molts anys enrere. El 
1993 va ser l’any de la seva primera 
incursió seriosa en el món del mo-
tociclisme quan va participar en els 
campionats territorials de mini –mo-
tos. L’any següent, Torres va córrer 
en el Campionat de Catalunya i en el 
d’Espanya, ambdós de mini- motos. 
L’actuació de Torres no va ser gens 
desafortunada ja que va quedar en 
la sisena i vuitena posició respecti-
vament. A partir d’aquí, el jove pi-
lot va participar especialment en els 
campionats de mini- motos fins al 97, 
any en què va deixar definitivament 
aquesta categoria per pujar un graó 
més en la seva carrera esportiva. Al 
llarg de tota aquesta trajectòria, cal 
destacar la cursa de l’any 1995 on va 
quedar en tercera posició en el Cam-
pionat de Catalunya, també, en mini- 
motos.

P: Vas començar a competir amb 
sis anys; recordes com vas viure o 

com vivies les carreres essent tant 
petit?

J. T: De petits, el meu germà i jo corríem 
junts i sempre érem l’un contra l’altre. 
Vam aprendre a ser més i millor d’aquesta 
manera perquè sempre hi havia compa-
ració directa i això ens feia ser molt com-
petitius encara que sempre manteníem 
l’esportivitat i la lluita era sana.

P: Començar a conduir motos a pri-
mer de primària va ser cosa teva o 
el gust pel motociclisme va néixer 
desprès?

J. T: Tot va ser gràcies al meu pare que, 
després de practicar ral•lis de terra en el 
Campionat de Catalunya i carreres de Car-
Cross, es va aficionar a les mini- motos. I 
des d’aleshores, doncs com els hi passa a 
tots els nens: “Papa, jo també vull!”. Des-
prés de veure tantes vegades el meu pare 
en les carreres de mini- motos es va dedi-
car a ensenyar-nos al meu germà i a mi. 
Evidentment, ho portem a la sang i totes les 
nostres vides giren al voltant de les motos 
ja des de molt petits. 

P: Tens algun record especial 
d’aquelles carreres? Alguna anèc-
dota o petit detall que recordis es-
pecialment?

J. T: la primera vegada que el meu pare 
em va deixar una mini- moto jo no sabia 
ni anar en bicicleta. Em va ensenyar a on 
havia de donar gas i com frenar i prou. Així 
que vaig arrancar la moto i a la primera 
corba ja vaig caure obrint-me la barbeta. 
Aquella caiguda van ser quatre punts de 
sutura i només tenia sis anys. Encara no 
sabia girar! [riu]. 

P: Les mini motos són especials de 
conduir, no les trobes a faltar?

J. T: Les mini- motos són motos que engan-
yen perquè tenen molta potència pel ta-
many que tenen i requereixen una habilitat 
especial que agafes ràpidament. Són motos 
divertides i em sap greu que s’hagin perdut 
una mica les carreres de Pocket Bikes però, 
és clar, és l’evolució lògica. Ara els nois jo-
ves aprenen amb motos de marxes i amb 
geometries molt semblants a les d’una 125 
de Gran Premi. La veritat és que les trobo 
a faltar perquè, a banda que van formar 

part dels meus inicis, són molt divertides i 
es veien grans carreres. 

P: Com va ser el canvi de passar a 
conduir motos de dimensions més 
grans?

J. T: El primer problema va ser pas-
sar d’Scooter a motos amb marxes, amb 
l’embragatge, la palanca de canvis, ... tot 
això em va costar molt d’aprendre perquè 
feia molts anys que portàvem mini- motos 
i Scooters. Però el meu pare i la meva mare 
sempre van tenir moltes ganes i paciència 
per ensenyar-nos i portar-nos a entrenar. 

Era el 1999 quan Jordi Torres va 
abandonar les mini- motos per estre-
nar-se en el Campionat de Catalun-
ya amb una scooter on va quedar en 
primera posició. Aquesta cursa va ser 
la inauguració d’una trajectòria que 
seguiria una tendència ascendent 
constant i plena de bones posicions i 
diverses carreres en campionats na-
cionals. Al llarg d’aquests anys i fins 
a l’actualitat, Torres s’ha proclamat 
campió en la Copa Gilera Runner de 
Catalunya (2000), ha participat dues 

vegades en el Campionat d’Espanya 
125GP Telefónica- Movistar, ha que-
dat primer en el Campionat de Cata-
lunya de Supersport (2005) i va tor-
nar a pujar al podi en el Campionat 
del Món Stock Sport 1.000 Junior 
en segona posició al 2008, podi que 
va repetir l’any passat al Campionat 
d’Espanya de Moto2 amb l’equip de 
PromoHarris. Finalment, com es-
mentàvem anteriorment, es va pro-
clamar primer campió en el Campio-
nat d’Espanya de Moto2 amb l’equip 
de Laglisse.

P: Què ha significat la victòria en el 
Campionat d’Espanya amb Laglisse 
quan semblava que els campionats 
nacionals se’t resistien?

J. T: La veritat és que és difícil guanyar un 
campionat d’Espanya i més amb el nivell 
que hi ha. Ha de sortir tot perfecte i que tant 
en el box com en la pista, el treball ha de ser 
més que correcte i que ni l’equip, ni els me-
cànics, ni el pilot cometin cap error perquè 
hi ha tanta rivalitat que un error significa 
perdre un campionat d’un nivell molt alt. 
Jo partava ja diversos anys lluitant pels 
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primers llocs però aquest any, amb el canvi 
a l’equip de Laglisse tot ha sortit perfecte. 
M’han donat els mitjans per vèncer sense 
cap error per la seva part i sempre amb el 
millor material. Per a ser el millor has de 
ser el millor en tots els sentits: tenir el mi-
llor equip, la millor moto i que la gent que 
t’envolti també sigui perfecte, sempre ten-
int en compte el factor sort. Laglisse m’ha 
donat els mitjans tant a  mi com al meu 
màxim rival, Carmelo Morales.

P: La sort influeix en les carreres 
que disputes o tot es basa simple-
ment en la tècnica?

J. T: Tot influeix. La sort és sempre un fac-
tor però que mai s’ha de tenir en compte. 
Tot es basa en el pilot i la seva moto, un 
cara a cara a la pista. Al darrere, hi ha 
l’equip que et dóna recolzament i el suport 
moral que necessites, la confiança que re-
quereixes per evolucionar, per seguir po-
sant la moto a punt i seguir treballant per 
rodar cada dia més ràpid. Els errors, per 
molt petits que siguin, sempre es paguen 
cars perquè acostumen a acabar, en el mi-
llor dels casos, amb una caiguda i sense 
lesions. La sort només és aquell factor que 
en determinades ocasions puntuals et sal-

ven d’una situació, però guanyar no és sort, 
sinó el resultat d’un dur treball que hi ha al 
darrere. 

P: Com són es teus entrenaments? 
Segueixes algun tipus de prepara-
ció física?

J. T: Com a norma general, cada matí vaig 
a córrer i després de dinar, me’n vaig amb 
bicicleta alternant la muntanya i la carre-
tera. Pel que fa els caps de setmana, faig 
Supermotard [una fusió entre el motoci-
clisme de velocitat i el motocròs] o Enduro 
[modalitat del motociclisme que es practica 
a l’aire lliure i també cobert, tipus ral•li], 
i una sortida en bicicleta amb els meus 
amics. Molt cardio. 

P: La rivalitat dels pilots traspassa 
els circuits?

J. T: En el meu cas, no. M’agrada portar-
me bé amb els altres pilots, riure i comen-
tar les jugades. Sempre hi ha certs pilots 
que arrosseguen la competivitat fora de la 
pista però jo intento no conèixer a pilots, 
sinó a tenir amics que siguin pilots. Evi-
dentment, és un esport competitiu i de risc 
i, a vegades, passen situacions on és difícil 

que la rivalitat no traspassi la pista. Però 
podríem dir que em porto bé amb tots. 

P: Tens algun referent o pilot a se-
guir?

J. T: Com a mite, Kevin Schwantz i com a 
model a seguir, Loris Capirossi. 

P: Quines són les teves metes a mig 
i llarg termini?

J. T: De moment, la meva intenció és anar 
al mundial de Moto2. Aquest any he tingut 
la sort de poder disfrutar de set carreres en 
el Team Aspar, però la meva il•lusió és fer 
el mundial sencer.

Jordi Torres va néixer al 1987 a Te-
rrassa. Com ha explicat, la inclinació 
que va demostrar el pilot rubinenc 
per les motos, així com també el seu 
germà, va néixer dels seus pares. El 
seu pare era corredor de motos i ja de 
ben petits, els germans Torres es van 
endinsar en el món del motociclisme 
quan la seva mare els portava a veu-
re com disputava el seu pare en els 
campionats de mini- motos. Després 
de tants campionats, als germans els 
hi va entrar el gust pels automòbils 
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de dues rodes i van demanar inces-
santment als seus pares que volien 
pujar a una moto. La seva trajectòria 
des d’aquell primer instant en què 
es va obrir la barbeta s’ha anat di-
buixant de manera exitosa i de for-
ma ascendent tot i una petita taca de 
mala sort. L’any 2006 semblava que 
l’aconseguit fins aleshores, es perdia 
en el no- res. Aquell any es va tren-
car el turmell, un dels patrocinadors 
el va abandonar a mitja temporada 
i, poc després, el tràgic esdeveni-
ment del seu germà a la carrera de 
Montmeló. Un cop refet del mal tràn-
gol, Torres va tornar a les carreres i 
va començar a córrer amb el Team 
Merson. Malauradament, la falta de 
pressupost va obligar al jove pilot a 
tornar amb el seu antic equip Promo-
racing. La cosa va empitjorar al cap 
de dos anys quan va haver de veure 
l’inici de la temporada des del sofà de 
casa perquè no hi havia ofertes. Per 
sort, Griful li va oferir tornar a Su-
persport on va defensar aferrissada-
ment i amb molts bons resultats els 
interessos de l’equip de PromoHarris 
i poc temps després, això es va veu-
re recompensat amb l’oportunitat de 
competir amb el Mapfre Aspar Team, 
equip amb el qual disputa els cam-
pionats actualment.

P: Has notat alguna diferència de 
competivitat en la categoria que ac-
tualment participes?

J. T: El CEV té un nivell fort i et prepara 
molt per donar el salt al mundial. El cam-
pionat del món és brutal, la competivitat 
traspassa qualsevol barrera, el nivell és 
màxim en tots els aspectes, d’imatge, mate-
rial, pilots, motos... i impressiona disputar 
un mundial, tot està portat al màxim nivell. 
El CEV és molt més “humil” però el nivell 
és molt bo i, per això, un pilot que guanya 
carreres en el CEV està entre els 20 primers 
d’un mundial. Hi ha molta diferència però 
competir dins del nivell espanyol ens apro-
pa al nivell del mundial. 

P: Estàs còmode en la categoria en 
la qual competeixes o t’agradaria 
pujar de nivell?

J. T: Crec que Moto2 és la gran sorpresa: 
és una categoria molt dura perquè l’única 
diferència que hi ha són els pilots ja que to-
tes les motos estan quasi al mateix nivell i 
això fa que si hi ha alguna diferència, sigui 
el pilot qui la marqui. És una categoria en 
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la que el protagonista és el pilot i tots volen 
guanyar així que per estar davant s’ha de 
treballar molt i tenir aquest toc especial. Jo 
de moment estic bé a Moto2; vaig entendre 
el concepte i el vaig assimilar així que crec 
que el meu treball passa per seguir millo-
rant en aquesta categoria que em farà créi-
xer molt com a pilot. 

P: Hem començat recentment un 
any nou. Tens algun objectiu fixat?

J. T: Aquest any el meu objectiu és intentar 
revalidar el meu títol de campió d’Espanya 
i seguir esperant alguna oportunitat per 
donar el salt al campionat del món. Hem de 
seguir al peu del canó i agafar experiència 
per algun dia poder donar el salt al mun-
dial amb peu ferm. 

P: Què és el que busques per formar 
part d’un equip en concret?

J. T: El primer que busco és que el meu grup 
de tècnics i mecànics siguin, per davant 
de tot, els meus amics, que confiïn en mi i 
jo en ells. Això per mi és molt bàsic. Tam-
bé busco que tinguin ganes de treballar i 
d’evolucionar. Sense aquest pilar que em fa 
de suport és molt difícil treballar i evolucio-
nar en un esport tan complicat i amb tants 
factors en joc.

P: Va haver-hi alguns moments en 
la teva carrera que es van veure 
marcats per faltes de patrocina-
dors. Com creus que anirà aquest 
any que està tan marcat per la crisi?

J. T: cada vegada és més complicat per 
què, al cap i a la fi, és un espectacle que viu 
dels patrocinadors. Però crec que si estàs 
davant i treballes bé per aconseguir-ho, tot 
resulta més fàcil. La crisis afecta bastant al 
món del motor i més quan és un esport amb 
un nivell tant elevat de pressupost, però 
s’ha de ser positiu i seguir lluitant. 

P: Creus que competir en un equip 
estranger et donaria més possibili-
tats i oportunitats de créixer com 
a motociclista i competir en altres 
categories? 

J. T: No. Crec que Espanya està en un bon 
moment en el món del motociclisme i hi ha 
equips espanyols que estan en un nivell 
professional excel•lent. Així com el CEV es 
un gran bressol per als pilots per anar al 
Mundial, també ho és per als mecànics, tèc-
nics i equips.

Diuen que Jordi Torres és afable i 
bona persona com pocs. Un pilot que 
no deixa de ser un rubinenc que el 
que més li agrada fer és estar amb els 
seus amics. Una lliçó d’humilitat en 
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un món tan competitiu com és el mo-
tociclisme. Esperem que aquest any 
nou aconsegueixi la seva meta per a 
que segueixi creixent fins al podi més 
alt de l’esport. 

P: Com és Jordi Torres dins i fora 
dels campionats?

J. T: sóc divertit, amb les idees clares i de-
cidit. Dins dels circuits sóc molt treballador 
i m’agrada estar amb el meu equip a totes 
hores per unir llaços. Fora dels circuits sóc 
un motociclista apassionat, esportista i 
tranquil. 

P: Què fa un pilot de grans projec-
cions en el seu temps lliure?

J. T: Estar amb els meus amics és la meva 
gran afició, jugar al futbolí i a les consoles. 
Sempre m’agrada estar rodejat dels amics 
de tota la vida.

P: A què et dedicaries si no fossis pilot 
de motos?

J. T: Crec que em dedicaria en alguna cosa 
relacionada amb el món del motor: o me-
cànic o cap de mecànics o tècnic en sus-
pensions. Però no sé dir-te si de motos o de 
cotxes. 

P: A quin esport participaries si no 
pogués ser el motociclisme?

J. T: Al ciclisme. Faig moltes hores en bici-
cleta i m’encanta, és molt addictiu. 

P: Una mania

J. T: Mirar de reüll.

P: Una ciutat/país preferit

J. T: Kuala Lumpur

P: Un circuit preferit

J. T: Montmeló.
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