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Fede (Jordi Díaz)

Oriol Miró

Déu-n'hi-do la feinada que tinc!". Aquesta és la resposta de Jordi Díaz quan se li pregunta sobre el seu
dia a dia. I és que la vida real del Fede està marcada per un ritme intens de treball, molt diferent de la
imatge bucòlica que acompanya aquestes línies. Però, sobretot, hi té influencia la seva actitud vital.

"Constància, autoestima i paciència són els meus tres grans pilars", explica I'actor mentre passeja per
les platges de Badalona, d'on és natural. "Ja de molt petit m'apassionava ser actor. Per tant, sempre he
estat vinculat d'una manera o altra amb aquest món". No tenia ni vint anys que el Jordi ja havia creat la
seva companyia de teatre. NU va arribar a oferir mitja dotzena d' espectacles adaptant i creant històries.
Però el projecte va desaparèixer. I va ser als 25 anys quan la televisió va acollir I'art d'aquest simpàtic
intèrpret. "Primer pensava que m'havia arribat massa tard, però amb els anys he arribat a la conclusió
que he obtingut la recompensa al meu esforç en el moment precís".

I una manera de demostrar la lògica alegria que li proporciona la meta assolida és la següent: "Cada dia
entro per la porta de I'estudi cantant. M'agrada fer riure la gent, animar-los. Qui té ganes de treballar a
les set del matí? Intento fer les coses més fàcils", diu en Jordi. Plenament enamorat de les persones i de
la seva vida actual, I'actor també té dues passions molt concretes: la música i la cuíia. Gerardo Frisina,
Combustible Édison i Caetano Velhoso és el que ara mateix escolta i porta enregistrat al seu
inseparable minidisc. Pel que fa a la cuina, en Jordi admet que no te el temps necessari per dedicar-s'hi.
Si alguna cosa falta a la vida de I'actor és temps: "Gravo als matins, al migdia vaig al gimnàs i a la nit al
teatre". Abans d'actuar té el costum de prendre's un suc de taronja al Viena, centre de reunió previ a
l'obra, on el podreu trobar si teniu sort.

L'actor s'ho passa d'allò més bé caminant per Badalona per trobar aquelles persones que coneix de tota
la vida. Als seus 29 anys, en Jordi es defineix: "Sóc introvertit, però també pallasso i sobretot molt amic
dels meus amics".
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