
Jordi Solé Andrés (Mr. Di) 
 
Actor i pallasso treballa i estudia des del 1998 en el món del teatre i el circ, 
donant una especial atenció a la recerca d'un llenguatge personal en l'àmbit 
de l'humor (pallasso) i el cos.   
 
Format al Col·legi de Teatre de Barcelona durant 3 anys i especialitzat en 
clown amb professors d'arreu com Leo Bassi, Virigina Imaz, Christian 
Atanasiu, Eric de Bont, Jesús Jara, Pep Vila, Merche Ochoa, Christophe 
Marchand, Aitor Basauri, Caroline Dream entre d'altres (més de 500h 
exclusivament de clown). Paral·lelament ha complementat la seva formació 
en l'àmbit del gest i l'expressió amb seminaris de dansa contemporània, 
mim, comedia dell'arte, lluita escènica, bufó, etc. 
 
Professionalment destaca la seva participació com a membre de la cia. de 
clown Carlo-Mô & Mr. Di, on actua sota el pseudònim de Mr. Di, amb qui 
des de l'any 2000 treballen creant i produint espectacles propis que s'han 
representat per tot l'estat. Destaquen les produccions Mal Parto Me Raya 
(se atormenta una vecina) guanyadora del Festiclown '05, El Vaso (que 
colmô la gota), representada també a Buenos Aires, Teatro de lo Infame 
o les darreres Colirios de Grandeza, I2 (idos) i  Don Carlo TrageDi (te 
lo adVERDÍ, Giuseppe) estrenades amb èxit a a la Sala Muntaner de 
Barcelona i produïdes amb la col·laboració del CONCA i Gesto es todo i 
aWish dos espectacles d’humor sense paraules amb els que han treballat 
tant a sala com al carrer.  En l’apartat de teatre de carrer en destaca la 
creació d’Humortal, espectacle de carrer itinerant que s’ha representat 
arreu del món amb gran èxit de la mà de la cia EFS. 
 
Com a Mr. Di també podem senyalar l’espectacle en solitari Tinc Un Amic 
estrenat el 2004 al Teatre LLantiol i la recent producció infantil El Retorn 
de Sant Jordi (se’n va encarregar de la co-direcció, la co-producció i la 
interpretació) i que va fer temporada a l’Almería Teatre de Barcelona el 
passat abril del 2010. Paral.lelament també ha treballat com a manipulador 
de titelles amb la cia La Closca en l’espectacle Filumí, caçador de 
mosquits, cooproduit pel Teatre Tantarantana. 
 
L’últim treball realitzat és l’espectacle Perdó, una peça de teatre físic amb 
direcció i dramatúrgia de Raquel Tomàs i direcció de moviment de Roser 
López Espinosa. L’espectacle s’ha estrenat a la Sala Porta 4 de Barcelona el 
més de setembre de 2013. 
 
Com a actor destaquen les seves aparicions a Mar de Fons (TV3) o la 
interpretació a l'espectacle Abans del món hi havia un món dirigit per 
Raquel Tomàs i AREAtangent i estrenat al Festival Grec '09 així com la 
col·laboració permanent amb la companyia Teatre Obligatori o la recent 
col.laboració en el programa EL Gran Dictat (Mediapro) fent d’animador de 
públic. 
 
Jordi Solé actualment també es professor de clown a diferents centres de la 
ciutat de Barcelona i ha realitzat cursos intensius a diferents punts de la 
geografia catalana. Actualment gestiona  i codirigeix desde l’any 2011 
l’espai de creació teatral i de pedagogia del clown, Factoría DiMô. 


