
Actor i director teatral, Jordi del
Rio va néixer a Manresa el 21 d’a-
bril del 1966, al passatge Cechini,
al barri del Poble Nou, fill de mare
catalana i de pare malagueny i
pintor de professió, ofici  que ha
continuat i ampliat el seu germà
Francesc. Des de fa tretze anys
viu a Artés, on es van instal·lar
amb la seva parella i on han tingut
descendència, de manera que ara
proclama: «sóc artesenc». Va es-
tudiar «als dos instituts. Em sem-
bla que vaig ser dels que van es-
trenar el Pius Font i Quer i després
vaig passar a nocturn, que només
s’impartia al Peguera. Treballava a
l’empresa de pintura del meu pare
i el meu germà, de manera que ara
tinc dos oficis, el principal, que és
el d’actor, però també el de pintor,
en el qual de tant en tant em puc
refugiar gràcies a l’acolliment del
meu germà.

De petit ja li agradava el teatre?
A casa meva no eren amants del

teatre, no eren dels que anaven als
Carlins o estaven en entitats tea-
trals, però des de petit era molt mo-
gut, agafava les olles de la cuina i
en feia bateries, o em disfressava i
imitava altres membres de la fa-
mília. Era molt mogut i tenia una
vis còmica. Però no havia pensat
mai a dedicar-m’hi. Volia ser fut-
bolista, com molts nens, i vaig es-
tar al Centre d’Esports Manresa des
de molt petit fins als 14 anys. Fins
i tot havia fet alguna prova al Mi-
niestadi per al FC Barcelona.

I quan va canviar?
De cop i volta, cap al 14 anys,

gràcies als vinils de la meva ger-
mana gran, l’Àngels, vaig comen-
çar a escoltar música i vaig fer un
gran canvi. Vaig deixar els esports
–el futbol, l’atletisme– i em vaig
centrar en la música, a comprar-
me discos i fer-me una discogra-
fia, anar a concerts... Escoltava
rock simfònic, Genesis, i els com-
panys em deien: quins gustos més
estranys. Peter Gabriel m’agrada-

va perquè barrejava música amb
teatre, anava més enllà, que tam-
bé era la meva idea. Fins que un
dia vaig dir: jo vull ser músic, i amb
els diners que guanyo pintant vull
anar a l’Esclat. 

La música el va portar al teatre?
Com de rebot. A l’Esclat vaig triar

la bateria perquè m’agradava la
percussió, i darrere d’això el 1984
algú em va fer entrar als primers ta-
balers que es van muntar per
acompanyar el correfoc de Man-
resa. Anava a Xàldiga, i allà vaig co-
nèixer gent com l’Enric Llort, el
Cesc Ferrer, gent que era una mica
més gran que jo i estaven a Sotrac...
Em van dir: vols venir a fer cerca-
viles? Per fer percussió, res d’actu-
ar! Després vam agafar el relleu i el
nom de Setrill i jo sempre com a
bateria, fins que un dia l’Enric
Llort em truca a casa i em diu: Jor-
di, he de dirigir una Innocentada
que es diu Manresa, municipi
d’Europa, que és del Pep Garcia, i

vull que hi actuïs. 
I ja hi va ser.
Al principi no ho veia clar. Ac-

tuar, jo? Però ell va insistir, vaig pro-
var-ho, i va resultar que als assajos
la gent reia, tenia vis còmica, em
sortien personatges... Vaig entrar en
un altre món. En aquella Inno-
centada es va crear tanta unió en-
tre alguns de nosaltres que es va
crear una següent Innocentada, ti-
tulada Càsting, de la qual, al seu
torn, va sortir Teiatru. Érem ama-
teurs, jo anava pintant, però va co-
mençar a haver-hi tanta passió
que vam pensar: això pot ser una
manera de viure. I amb la meva
companya, l’Elisa Jorba, que tam-
bé hi era, ja ens havíem casat però
encara no teníem mainada, vam
decidir deixar-ho tot –i això que es-
tàvem fixos en les nostres feines–
i dedicar-nos al teatre. 

Teiatru va fer molta carrera.
Sempre va ser un grup super-

pencaire. Allà vaig aprendre tot el

que m’ha servit després, a utilitzar
la improvisació, a ser creador, a  es-
pavilar-nos amb pocs recursos, a
construir escenografies, vendre
espectacles, produir... I a més a més
fèiem de tot, teatre infantil, teatre
per a adults, cercaviles, accions de
carrer tipus Cubana, espectacles de
foc... Pencàvem molt i durant uns
anys vam tenir molta projecció. Jo
no havia estudiat a l’Institut del
Teatre...

No s’ho havia plantejat.
Em va arribar de cop, i m’era fà-

cil. Vaig fer cursos a Terrassa i a Bar-
celona per agafar tècnica, però als
bolos o a les creacions és on vaig
aprendre a fer espectacles amb
l’ajuda dels companys, perquè Te-
iatru era molt cooperatiu.

Quin va ser el cim creatiu?
En el que estic ficat ara, que és

el teatre familiar, Viure del cuentu
ens va fer recórrer Catalunya de
dalt a baix, però el que va funcio-
nar millor, que ens va fer traspas-
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Jordi del Rio Torné
Actor i director teatral. Li agradaven els instruments de percussió, es va apuntar als tabalers de Xàldiga, d’allà a un grup de cercaviles, d’allà a
una Innocentada, i d’allà a Teiatru i a fer temporada a París amb la reeixida «Hop!era». A París el van veure Chapertons, un grup que fa riure sense
paraules i amb pneumàtics. S’hi ha estat deu anys i encara hi fa coses, però ara vola sol amb els seus propis espectacles. El darrer, l’«Avi Tonet»

Tothom té el que es mereix?
No. Només cal fixar-se en la fa-

mília reial o en algun polític .
Millor qualitat, pitjor defecte?
Sé fer riure. I la inseguretat. 
Quina part del seu cos li agra-

da menys?
Em sento bé amb tot. Malgrat

ser actor, em miro poc al mirall.
Quants diners són un bon sou?
Per a molta gent, tenir un sou

ja és prou bo. 
Quin llibre li hauria agradat

escriure?
La saga d’El senyor dels anells.
Una obra d’art?
Un paisatge d’alta muntanya.
En què es considera expert?
En res. 
Déu existeix?
Des de molt jove crec que és un

invent més.

Què s’hauria d’inventar?
Més polítics honestos.
Quin personatge històric o de

ficció convidaria a sopar?
Chaplin.
Un mite eròtic?
Una dona sensual, valenta i di-

vertida, com l’Elisa Jorba.
Acabi la frase: la vida és...
Com un puzle format per petits

i grans moments que sovint sem-

bla que no tinguin sentit però al
final encaixen.

La gent, per naturalesa, és
bona, dolenta o regular?

Tots naixem bons, però en la re-
alitat hi ha de tot.

Tres ingredients del paradís?
La música, la família i fer teatre.
Un lema per a la seva vida?
Intentar guanyar-me la vida

en el que m’agrada.
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ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

EL GRAN APUNTADOR.
Llibretes, llibretes, llibretes, plenes
de reflexions i d’idees que va
apuntant dia a dia. Sempre té a la
vora la llibreta del moment, que un
cop plena guarda amb les anteriors.
I quan engega un procés creatiu s’hi
submergeix per fer la recollida de
tot allò que li pugui servir. 



MANRESA

Xavier Domènech

«Jo no veia clar això de fer d’actor, però
va resultar que als assajos la gent reia»
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GASTRONOMIA
Caviar d’albergínia
El caviar d’albergínia és una preparació simple que malgrat això és un plat de culte
a França i pertany al repertori més clàssic de les cuines balcàniques 19

VIURE AMB ESTIL
Viatgers amb estil
Peces senzilles i còmodes, i alhora molt chic, sabates planes, maletes de disseny i
enormes ulleres de sol són els elements bàsics dels passatgers elegants 18



sar fronteres i va representar un
canvi per a la companyia, va ser el
famós Hop!era. 

Amb en Toni Albà.
La seva presència es va deure al

fet que es coneixien amb en Jordi
Purtí, que era el membre de la
companyia que feia de director.
Albà va ser  qui va convèncer-nos
de sortir a fora i anar al festival d’A-
vinyó. Eren molts diners, i vam
decidir invertir tot el que teníem i
anar-hi. I va ser allà quan els pro-
ductors es van fixar en nosaltres i
vam acabar actuant molts dies a
París. I també quan va aparèixer
tota la qüestió dels drets d’autor i
tota la pesca.

Va acabar malament, oi?
Costa parlar d’aquest tema. Des-

prés de l’èxit van aparèixer pro-
ductors francesos que volien els
drets de l’espectacle, i allà es va
complicar. Uns creien que els drets
eren seus i els altres, que era una
feina col·lectiva i que s’havia de re-
partir a tres bandes: Albà, Purtí i la
companyia. I va haver-hi un tren-
cament dolorós. Hi va haver un dal-
tabaix important, tot es va aturar, hi
va haver un judici i en Jordi Purtí es
va quedar els drets. No dic que no
en fos autor, dic que es podia ha-
ver compartit. A mi em va costar re-
muntar. Vaig estar a punt de deixar
el teatre per sempre, perquè em
sentia molt malament, traït. Però
encara teníem força per fer un al-

tre espectacle que va recórrer Es-
panya. Però va ser el darrer. Vaig fer
coses diverses, inclòs d’animador
de plató a TV3, fins que un dia vaig

rebre una trucada de Chapertons.
I allò va canviar-me la vida. 

Chapertons feia i fa espectacles
sense paraules amb pneumàtics.
Com va ser que l’anessin a bus-
car?

Ens coneixíem de quan havíem
fet Hop!era a París. En aquella
època també hi feia temporada
Tricicle, i de vegades sopàvem
plegats. I en un teatret petit hi ha-
via els Chapertons, que coneixia
vagament: «els dels pneumàtics».
Ens van convidar i un dia els vam
anar a veure. Vaig pensar que era
divertit, però no que al cap de dos
anys en formaria part. Ells havien
vist el nostre espectacle, m’havien
seguit, i van venir de dret quan van
necessitar algú.

El nom de Chapertons sembla
francès, però són d’aquí.

Del Masnou. Chaperton és una
cinta adhesiva negra que es fa ser-
vir al teatre. Però es van fixar en mi
no només per la gestualitat sinó
perquè sabia francès, i ells anaven
molt per França. De fet, amb ells
vaig repetir escenaris on havia es-
tat amb Teiatru.

Va endinsar-se en el teatre mut.
Hop!era ja era totalment gestu-

al, sense paraules, i així em van
veure. Vaig estar set anys total-
ment amb ells, voltant per tot el
món, perquè el pneumàtic és uni-
versal i fèiem un tipus d’humor de
clown que funciona a tot arreu. A

partir del 2008-2009 va començar
a baixar la feina, per la crisi. I jo sóc
inquiet de mena; en aquells anys
havia dirigit espectacles i vaig es-
tar aprenent la tècnica dels guions.
I en veure que la feina baixava, vaig
pensar: totes les idees que tinc, tot
el que he apuntat en aquestes lli-
bretes, tot el que he après, vull
posar-ho en marxa amb la meva
pròpia companyia. I ara faig algu-
nes actuacions amb Chapertons,
faig produccions meves com El
Clic o l’Avi Tonet, i de tant en tant
faig de pintor. 

Produccions unipersonals.
En el sentit que sóc jo sol a es-

cena, perquè al darrere hi ha el tre-
ball de més gent. Però a escena
m’ho passo molt bé, m’he desco-
bert a mi mateix, he fet una mena
de catarsi. Em munto el meu pro-
pi guió i aplico tot el que he anat
aprenent per espavilar-me amb
pocs recursos, perquè no puc pa-
gar directors ni grans escenografies.
Jo sol a escena, amb un tècnic i
amb la feina de col·laboradors que
em fan músiques o m’enregistren
veus. I així ara he estrenat l’espec-
tacle d’humor l’Avi Tonet, que en-
cara no sé com acabaré de pagar.

Les produccions d’una sola
persona a escena cada vegada
abunden més. És perquè tot s’ha
encarit i les taquilles minven?

Sé que això passa, però en el
meu cas no és per això, sinó que

feia molt temps que en tenia ganes,
tenia les idees i les volia aplicar.
Dubtava, perquè és abandonar
una seguretat, tens uns fills, t’ar-
risques... I no és el millor mo-
ment, potser. A més a més no sóc
conegut per mi mateix. Chapertons
em van oferir formar part del seu
espectacle nou, i vaig decidir que
no, que volia fer el meu projecte. 

Que la seva dona sigui de la ma-
teixa professió hi deu ajudar, en el
sentit que no li diu: Jordi, hauries
de posar seny.

Tots dos tenim una passió pel
teatre i això hi ajuda molt. Mentre
tingui el suport de l’Elisa tiraré
endavant, perquè jo sóc molt in-
segur i és molt important tenir al
costat algú valent que m’anima a ti-
rar endavant.

La música l’ha deixat del tot?
Encara tinc a casa una bateria

que vaig comprar als quinze anys
i que llavors ja era de tercera mà.
Una peça de museu. Fem uns
grans duets amb el meu fill, que
toca el baix. La música sempre és
present en els meus espectacles, li
dono molta importància, i també
en la meva vida, del matí al vespre.

Com veu els propers anys de la
seva vida?

Em veig fent teatre. No sé quants
anys, però m’hi veig, perquè sem-
pre tinc molta confiança en el meu
darrer projecte. Serà complicat,
però m’hi veig.
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«A Teiatru vaig aprendre tot el que m’ha servit després, a utilitzar la improvisació, a ser creador, a espavilar-nos amb pocs recursos, a construir escenografies, vendre espectacles, produir...»

REPORTATGE GRÀFIC D’ADRIÀ RODRÍGUEZ

SIS FRASES

Era molt mogut i tenia una vis
còmica. Però no havia pensat

mai a dedicar-m’hi. M’agradava el
futbol, i havia fet alguna prova»

Al 14 anys, gràcies als vinils
de la meva germana gran,

l’Àngels, vaig començar a escoltar
música i vaig fer el gran canvi»

Uns creien que els drets de
‘Hop!era’ eren seus, altres

que era una feina col·lectiva, i es va
produir un trencament dolorós» 

A més de la gestualitat,
Chapertons es van fixar 

en mi perquè sabia francès, i ells
anaven molt per França»

En veure baixar la feina vaig
pensar:  totes les idees, tot el

que he après, ho posaré en marxa
amb la meva companyia»

Em veig fent teatre. No sé
quants anys, però m’hi veig,

perquè sempre tinc molta confiança
en el meu darrer projecte»
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