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QÜESTIONARI A... Joan Garrido, actor i director de teatre

Mogut pel teatre

El 9 NOU

Des que als 9 anys va debutar en el teatre, 
Joan Garrido (Granollers, 1982) no ha deixat 
de dedicar-se a aquest art. Va estudiar inter-
pretació i va formar part de diversos grups 
de teatre de Granollers i de fora, a més de 
recórrer mig país com a tenor còmic. Als 24 

anys va formar la seva pròpia companyia i 
es va establir a Granollers amb Milnotes, 
dedicada al teatre musical. L’any passat 
va recuperar Pirates, de Dagoll Dagom, al 
Teatre Auditori, on l’any que ve estrenarà 
l’opereta La corte del faraón. Aquest Nadal 
també presenta Do, re, mi els Pastorets, a 
Lliçà d’Amunt, amb la seva mà dreta, Daniel 
Pérez. Actualment viu a Corró d’Amunt.
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Granollers

Tres cançons per posar a 
l’MP3.

Doncs ara mateix en porto 
més de 3! A set mesos de l’es-
trena del nou espectacle, escol-
to la banda sonora de La corte 
del faraón, de Vicenç Lleó. I 
tinc les cançons repetides!!

Una pel·lícula. 
Moulin rouge. 
Un llibre. 
La sombra del viento. 
Un restaurant de la comarca. 
Dgust, a les Franqueses.
Li agrada cuinar? 
Sí, molt. M’encanta la creati-

vitat a la cuina, quan vulgueu 
us convido a sopar!!! 

Un plat.  
N’hi ha tants! Però per 

posar-ne un: arròs amb llamàn-
tol. Mmmmmm! 

Una beguda. 
Un bon vi negre, millor un 

Priorat.
On ha passat les últimes 

vacances.
A Malta i a Gozo.
Té previst fer algun viatge? 

A on?
M’encantaria conèixer Nova 

York i les illes gregues.
Un lloc o un racó on per-

dre’s de la comarca, que no 
sigui el Montseny. 

Al Castanyer de Cànoves. 
I de Catalunya? 
La Costa Brava, a una caleta 

de Cadaqués.
I del món? 
París, mon amour, sens dub-

te.
Un lloc on no portaria mai 

ningú? 
Al McDonald’s!
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Amb en Mayoral.
Última obra de teatre que 

ha vist. On?
Hoy no me puedo levantar, el 

musical de Mecano al Teatre 
Tívoli. Us el recomano, canta-
reu, riureu i us emocionareu: 
porteu Kleenex.  

Què és l’últim que ha fet, 
anar al cinema o llogar una 
pel·lícula de vídeo o DVD? 

Anar al cinema.
Quina pel·lícula era? 
Àgora.
Un programa o sèrie de TV. 
Gairebé no tinc temps de 

veure la televisió. Sóc un 
home moooolt ocupat!

I de la ràdio? 
Bufff... cap en especial. Si la 

poso, algun de música actual. 
Un lloc per viure.
Qualsevol on et sentis tu 

mateix.
Coneix algun grup de músi-

ca de la comarca? 
Sí, el Cor de Cambra, l’Aula 

Lírica, altres cors, els Miven... 

L’última vegada que ha 
anat a missa? 

Fa un mes aproximada-
ment... Desgraciadament vaig 
assistir a un enterrament.

Un projecte immediat. 
Estrenar el nou muntatge al 

Teatre Auditori de Granollers, 
La corte del faraón, al maig. 

Un insult. 
Fill de... Més que res perquè 

no és un insult directe! Us heu 
adonat que en realitat insultes 
a la mare?.  

Una floreta. 
Segons el moment i segons 

a qui... un piropo de debò surt 
de fons del cor!

Una olor.  
La del cafè acabat de fer.
Un ritual diari. 
Donar les gràcies a l’univers 

del que tinc, del que faig i de 
sentir-me estimat. Ah! I tres 
tallats diaris. 

Una mania. 
Tenir mil coses a fer i anar 

amb presses... és una mania? 
Bé, per a mi sí. 

Un personatge històric. 
Hipatia. L’he descoberta 

amb Àgora. Admiro la seva 
força i ideals.

Qui li agradaria ser?
Jo mateix. No és arrogància, 

però de vegades et costa fins i 
tot ser tu mateix. Per això, més 
val ser un mateix que entestar-
te a ser una altra persona.

Un hobby.  
Anar a buscar rovellons i 

camagrocs a Ripoll. 
Un lema. 
Viu i deixa viure i, al mateix 

temps, no t’oblidis de ser feliç.
Què el treu de polleguera?  
Algú que intenti canviar-me 

els plans o la meva manera de 
fer. Voler controlar-me.

Què canviaria del seu cos? 
Els dos quilets de més de la 

panxa anomenats “la corba de 
la felicitat”. 

Una expressió molt usada. 
Vaig a tope!! 
Per què o per qui diria una 

mentida? 
Per protegir algú estimat!. 
Què li fa riure? I plorar?
Em fa riure l’acudit dolent 

que t’expliquen amb tanta 
gràcia, i plorar... sobretot la 
pèrdua d’un ésser estimat.

El seu pitjor malson? 
Uff, quin mal rotllo! Per 

exemple, tenir un accident 
d’avió. O estrenar i no tenir ni 
un espectador. Ah! I sortir a 
l’escenari i no saber-me el text 
de l’obra... de veritat, quin mal 
rotllo!

Què té a la tauleta de nit?
Un despertador, una lam-

padeta, un buda de la sort i 
el llibre actual que em toqui 
llegir o el guió del que estigui 
assajant en aquell moment.

L’actor i director de teatre de Granollers diu que val més ser un mateix que entestar-se a ser un altre

“Sóc un home moooolt ocupat!”

no acabaria!
Ha votat en les últimes 

eleccions?  A qui?
Sí. Els vots són secrets!
L’últim regal que li han fet? 
Una camisa de temporada.
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
Si no he tingut funció el dia 

anterior o no he sortit de fes-
ta, a les 8.

És partidari de les migdi-
ades?

Sí, però a l’estiu. Idealment 
a l’aire lliure, sota una ombra, 
potser a una hamaca... Ja tinc 
ganes que torni l’estiu!

A quin cantó del llit dorm?
Depèn del llit on estigui, je 

je je... Normalment al dret.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador?

Una foto amb els meus pares 
a Mallorca, en una terrassa 
d’un pub prenent un mojito.

Esculli una paraula que li 
agradi (pel so, significat...). 

Mmmmmmmmmar. No sé 
si m’agrada tant pel so o per 
les imatges i sensacions que 
m’aporta quan hi penso.

Quin cotxe té? 
Un Opel Astra blau. 


