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CRÍTICA I RIALLES Jordi del Rio no busca encapçalar cap causa amb els seus muntatges i és conscient que la principal aportació que pot fer
al públic és aconseguir que rigui. Però això no impedeix que «Menuda comèdia!» no deixi anar un clam a favor de la cultura. El muntatge, que es
podrà veure diumenge a Cabrianes, tracta d’uns operaris que descobreixen la màgia del teatre després que l’alcalde els obligui a buidar-ne un 
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L’artesenc Jordi del Rio estrena-
rà demà diumenge a Cabrianes el
seu tercer treball de producció
pròpia, però en aquesta ocasió
no estarà sol a l’escenari com a Clic!
(2012) i L’Avi Tonet (2014), l’acom-
panyarà la seva parella, Elisa Jor-
ba, que no trepitja la fusta des de
fa quinze anys. Menuda comèdia!
s’adreça al públic familiar, com
els títols precedents, i parla de la
necessitat de preservar la cultura
i el patrimoni a partir de la histò-
ria d’uns operaris municipals que
aprenen a estimar un teatre que
l’alcalde els ha manat desallotjar
abans de ser derruït per obrir un
centre comercial.

«En tenia moltes ganes, però
també em fa molt respecte», afir-
ma Jorba hores abans de retornar
als escenaris. «Després de Teiatru,
amb el Jordi vem decidir tenir
fills, i durant tot aquest temps
m’he centrat en la feina a l’Ajun-
tament de Balsareny, les lectures
de contes a les biblioteques i les
classes de lectura. Ara, la canalla ja
és gran i em venia molt de gust fer
teatre de nou», explica.

Menuda comèdia! segueix les lí-
nies mestres dels anteriors mun-
tatges de Jordi del Rio: «hi ha mol-
ta part gestual, també teatre de text
i manipulació i, aquest cop, no fem
pujar voluntaris a l’escenari». Una
burra de camerino conté davant
dels espectadors un grapat d’ele-
ments d’atrezzo a través dels quals
els dos protagonistes, en Minguet
i l’Encarnita, descobreixin l’encís
de la interpretació i, per tant, des-
obeeixen les ordres de l’alcalde de
buidar el Teatre La Comèdia per-
què es pugui tirar a terra. «La mà-
gia del teatre t’atrapa, ja sigui com
a actor o espectador, i no te’n pots
sortir», afirma del Rio.

El director i guionista d’aques-

ta peça, en què l’humor és un as-
pecte central, no amaga les simi-
lituds amb el cas del Teatre Con-
servatori de Manresa, que una
consulta ciutadana va salvar de
l’enderroc. «Em vaig inspirar en
aquest afer. Crec que la gent ens
hem de queixar als polítics quan
perilla la cultura», apunta. No en
va, en un moment de la represen-
tació, els dos actors escolten el
clam de la gent que es manifesta a
l’exterior cridant «Salvem el Co-
mèdia!», un clam popular que ob-
liga la màxima autoritat política de
la ciutat a fer-se enrera i, en comp-
tes de fer entrar les excavadores,
destinar una partida pressupos-
tària a millorar l’estat del teatre. No
sempre és així, però val més creu-
re que a vegades és possible.
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Elisa Jorba torna als escenaris i estrena un
nou espectacle familiar amb Jordi del Rio
L’actor d’Artés crea amb «Menuda comèdia!», que es veurà demà a Cabrianes, el tercer muntatge teatral de producció

pròpia, en aquesta ocasió amb la incorporació d’Elisa Jorba, que feia quinze anys que no era en una obra professional


La crisi econòmica ja havia fet
molt mal el 2012 quan Jordi del Rio
va estrenar Clic!, una espectacle
que responia a la voluntat de fer
camí i no rendir-se en un mo-
ment professional delicat. Tot i
que la proposta no va tenir el re-
corregut que hauria desitjat l’actor
d’Artés, que havia voltat pel món
amb la companyia Chapertons,
la perseverança va tenir recom-
pensa amb el segon muntatge,
L’Avi Tonet (2014), que continua en
repertori com el títol precedent.

«Els espectacles infantils sembla
que caduquin ràpid», explica del
Rio, motiu pel qual l’any passat ja
va començar a bastir Menuda co-

mèdia! «El teatre per al públic fa-
miliar és el que menys ha notat la
crisi, i és un gènere que s’adiu
molt a la nostra manera de fer»,
afegeix Elisa Jorba.

L’avi Tonet s’ha beneficiat del
ressò que ha tingut en el circuit es-
colar i s’ha convertit en la millor
carta de presentació per Jordi del
Rio, que sempre té en La Mostra
d’Igualada un dels principals apa-
radors. «Per a l’edició d’enguany
vam veure aviat que no hi arribà-
vem, i per això confiem en poder-
hi ser el 2017. Encara queda molt,
però a aquests llocs, si hi pots
anar perquè et seleccionen, és mi-
llor acudir-hi amb l’espectacle ben
rodat», apunta Elisa Jorba.

La sala polivalent El Centru de
Cabrianes és un cop més l’espai es-
collit per una companyia escèni-
ca per mostrar la seva novetat.
Del Rio repeteix en un teatre talis-
mà que ha de ser el punt de parti-
da d’una llarga vida per a Menuda
comèdia!: «encara no tenim cap
bolo lligat, però sí un parell o tres
d’emparaulats als quals només
falta posar data». Així mateix, tam-
bé hi ha la possibilitat que el mun-
tatge entri en una campanya es-
colar, segons va avançar Jorba.

Ambdós intèrprets reprenen
una relació actoral que té el seu
precedent en els espectacles de la
reconeguda companyia Teiatru.
Jorba reconeixia ahir que «és com

tornar a anar en bicicleta. En saps,
però t’hi has de posar ...». Fent me-
mòria, l’actriu rememorava ahir els
seus darrers treballs, Insomnis i
Hop!Era, amb la companyia man-
resana Teiatru.

El músic Xavier Serrano ha com-
post la cançó de títol homònim al
de l’espectacle, i que els actors

canten en directe. La resta de l’e-
quip que fa possible Menuda co-
mèdia! està format per Toni Cas-
taño Nyanyo (disseny de so i en-
registrament), Teresa Sil (vestuari),
Joan Maria Segura (coreografia),
Esteve Porta (màscares), Jordi Jor-
ba (escenografia), Jordi Alavedra
(fotografia) i Josep Plans (vídeo).
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Les propostes adreçades als infants
resisteixen millor la crisi econòmica

L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre El Centru. Cabrianes.
� DIA: diumenge, 24 d’abril, a les 18 h.
� ENTRADES: 5 euros a taquilla (menors
de 4 anys, gratuït); 4 euros anticipades
a Cal Serra (Cabrianes) i Plans Fotògrafs
(Artés). www.jordidelrio.com

MENUDA COMÈDIA!

Elisa Jorba i Jordi del Rio, durant un assaig de «Menuda comèdia!»

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«Menuda comèdia!» passarà
la primera prova de foc demà
a El Centru de Cabrianes, amb
entrades a preus assequibles

La campanya per salvar el
Conservatori de Manresa de
l’enderroc va inspirar a Del
Rio l’argument de l’espectacle

Imatge de «Clic!» (2012)
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Del Rio com a Avi Tonet (2014)
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