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EN SOLITARI I ACOMPANYAT Jordi del Rio és un veterà de l’escena que aquests dies viu els nervis propis d’una estrena. L’intèrpret establert
des de fa anys a Artés està enllestint els assajos de «L’avi Tonet», un muntatge per a nens i nenes a partir de tres anys que parla dels records que
un infant té del seu avantpassat. L’actor surt sol davant del públic, però un equip potent l’acompanya en una aventura que s’estrenarà el març
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Jordi del Rio (Artés, 1966) es va
endur un notable disgust en obrir
el correu i llegir que l’organització
de la Mostra d’Igualada no inclo-
ïa el seu nou espectacle en la pro-
gramació de la principal fira d’es-
pectacles familiars que se celebra
al país. Donava per fet un cop
més que el certamen anoienc li
proporcionaria l’empenta que dos
anys abans havia donat a conèixer
el seu primer muntatge en solita-
ri –Clic!– per escampar la llavor de
L’avi Tonet. Però un quart de segle
de sòlida trajectòria artística pro-
tegeix dels desencisos i l’actor
manresà resident a Artés ja prepara
des de principi d’aquesta setmana
a Cabrianes l’estrena que es viurà
el diumenge 9 de març.

«Tenien 270 projectes sobre la
taula i n’havien d’escollir 35»,
apunta Del Rio, afegint que «aquí
ningú regala res, i per molts anys
que portis en l’ofici i països que ha-
gis recorregut, hi ha molta com-
petència». Després de fer trenta
bolos de Clic!, un espectacle que
encara manté en cartell, l’intèrpret
bagenc posa en marxa una idea
que va exposar per primer cop fa
gairebé un any, precisament, a la
fira igualadina en la secció del
Mercat de Projectes. Aquella ini-
ciativa ja és una creació palpable
que, amb el nom de L’avi Tonet,
planteja un diàleg intergenera-
cional entre un home i el seu nét.

L’humor i la tendresa doten el
muntatge «d’una visió positiva de
la vida a partir de la mort i el re-
cord». L’avi Tonet explica la histò-
ria d’un nen que escull la figura del
seu avantpassat ja difunt per es-
criure la redacció sobre un ésser
estimat que li manen a l’escola. Jor-
di del Rio entra a la pell d’un iaio
a qui el petit rememora des de l’a-
fecte i la simpatia. «No volia fer un
espectacle sobre la mort ni he es-
crit un text dramàtic, sinó que faig
de l’humor l’eix central», explica.

En una societat que tendeix a in-
visibilitzar la vellesa, L’avi Tonet és
un cant a favor de la família. «El noi
escriu sobre els fets de cada dia, les
anècdotes i els moments viscuts
amb aquell home que ara ja no hi
és», anota Del Rio, exemplificant-
ho amb passatges com «la jorna-

da en què van anar al bosc a bus-
car bolets plegats».

Després de Cabrianes, L’avi To-
net es veurà el 25 d’abril dins el ci-
cle Tempo de Balsareny. Ara per
ara només són dues actuacions en
l’agenda –la de Cabrianes és el
retorn que l’actor fa a la localitat en
agraïment a la cessió d’El Centru
per assajar–, però Del Rio ja s’ha
posat a treballar per fer conèixer el
nou espectacle als programadors
catalans. Interrogat sobre la pos-
sibilitat de canviar de registre, as-
segura que «tinc idees al calaix i
podria posar-me a fer una obra per
adults, però amb Clic! vaig obrir un
camí i ara em vull consolidar».

La veu del Martí
Ser l’autor de la proposta, l’únic ac-
tor que la porta a escena i, alhora,
el director, no significa que Jordi
del Rio estigui sol en aquest pro-
jecte. La presència del seu fill com
una de les veus en off atorga a a
l’espectacle un suplement d’emo-
tivitat. El pare, orgullós, afirma
que «el Martí ha fet una bona fei-
na». Té tretze anys i les seves parau-
les contribuiran a crear espais so-
nors necessaris per al bon funcio-
nament de L’avi Tonet, talment
com les d’Elisa Jorba –la dona de
Del Rio i mare de la criatura– i el
cantant i locutor Xevi Serrano.

En els crèdits també hi figuren
les aportacions destacades de Toni
Castaño Nyanyo com a responsa-
ble del disseny de so i enregistra-
ment, Joan Miquel Puig (tècnic de
llum i so i autor del disseny de
llums), Jordi Alavedra (fotogra-
fia) i Aina Martí (vestuari i utillat-
ge juntament amb Jorba). Del Rio,
constituït en companyia escènica, 
assumeix tots els riscos però s’ha
envoltat de bones peces per plas-
mar en aquest espectacle de fac-
tura professional les mateixes vir-
tuts que van contribuir a fer girar

Clic! arreu de Catalunya. No en va, 
l’artista confia que els contactes re-
alitzats durant els dos darrers anys
l’ajudin a omplir el calendari d’ac-
tuacions en els propers mesos.

L’avi Tonet és una història pen-
sada per als nens i les nenes, però
Del Rio no es tanca portes i creu
que «l’espectacle conté un punt de
reflexió sobre el paper dels avis
avui en dia. N’hi ha que ho passen
malament, ja sigui perquè no te-
nen una bona entesa amb la seva
família i perquè disposen de pocs
recursos econòmics». No és el cas
del Tonet, que viu a la casa del seu
nét i el va a buscar a l’escola. Per
definir la seva interpretació, l’actor
se serveix del teatre de text, tot i que
no parla excessivament, el gestu-
al (mim i pantomima), la tècnica
d’ombres, la manipulació d’ob-

jectes (però no de titelles) i l’inte-
racció amb el públic.

Un sector complicat
Jordi del Rio ha voltat món amb la
companyia Chapertons, que es
caracteritza per portar a escena un
humor basat en els gags que tenen
uns grans pneumàtics com a pro-
tagonistes. Tot i que continua lligat
al grup, «vaig haver de dir-los que
no em podia sumar al nou projecte
que tenen entre mans per centrar-
me en els meus espectacles».

En els últims dotze anys ha viat-
jat arreu –recentment va ser a Pa-
rís– fent riure amb Chapertons. La
seva experiència és un valuós ob-
servatori dels canvis que ha expe-
rimentat el sector de les arts escè-
niques en els darrers temps, so-
bretot arran de la crisi econòmica.
«Si un festival abans programava
nou espectacles, ara només en
contracta cinc», explica Del Rio a
tall d’exemple. Respecte dels temps
en que va ser un dels integrants de
Setrill Teiatru, a final del segle
passat, «l’assistència de públic ha
baixat força», apunta. La crisi no
perdona i els temps demanen, so-
bretot, valentia.
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L’actor bagenc Jordi del Rio confia de nou
en el públic familiar i crea «L’avi Tonet»

L’espectacle planteja un diàleg intergeneracional entre un home i el seu nét i s’estrenarà el 9 de març a Cabrianes

La trajectòria de Jordi del Rio
s’escriu principalment en el

món del teatre. Els anys 90 del segle
passat va un dels membres de la
companyia manresana Teiatru, que
va triomfar amb l’espectacle Hop!
Era, dirigit per Toni Albà. Així mateix,
fa una dotzena de temporades que
col·labora amb Chapertons (Boom! i
Gom a gom). En el camp de la direc-
ció ha estat al capdavant d’Entre
pocs i massa (2007) i Operació bol-
quer (2010), entre d’altres. La prima-
vera del 2012 va estrenar Clic!, el
seu primer espectacle en solitari
adreçat al públic familiar.
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JORDI DEL RIO
ACTOR (MANRESA, 1966)

EL PROTAGONISTA

Els bolos. La crisi va empènyer Jordi
del Rio a produir l’espectacle Clic! fa
un parell d’anys, gràcies al qual ha
dut a terme trenta actuacions arreu
de Catalunya. El muntatge es va es-
trenar a La Mostra d’Igualada 2012. 
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LA XIFRA
L’ESTRENA

 LLOC: El Centru. Cabrianes. � DIA: diu-
menge, 9 de març, a les 18 h. � ENTRA-

DES: 5 euros. Venda anticipada a Can Ser-
ra (Cabrianes) i Plans Fotògraf (Artés).
Durada: 1 hora. Espectacle adreçat al
públic familiar. 

L’AVI TONET

Jordi del Rio apareix caracteritzat com a avi Tonet en aquesta imatge d’un dels assajos que porta a terme
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