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QÜESTIONARI A... Jordi Llorens i Estapé, viatger i fotògraf

Esperit viatger 
El 9 NOU

La curiositat i el desig de conèixer cultu-
res diferents ha portat el granollerí Jordi 
Llorens Estapé a visitar més de 100 països 
i a conviure amb més de 40 tribus de tot 
el món. Llicenciat en Informàtica per la 
Universitat Autònoma de Barcelona ha com-
pletat la seva formació com a comunicador 
i reporter audiovisual de cultures i destins 
alternatius. Col·labora com a fotògraf al 
Magazine de La Vanguardia, a les obres soci-
als de les caixes catalanes, productores de 

documentals, revistes i ràdios i televisions, 
on col·labora en programes de viatges. És 
també coautor del llibre de viatges La vuelta 
al mundo en 80 lunas, i autor de les fotografi-
es del llibre Mercats del món, que ha guanyat 
el tercer premi com a Millor Llibre del Món 
de Cuina Internacional 2009 per The Gour-
mand World Cookbook Award. Llorens és 
autor de diverses exposicions itinerants amb 
la riquesa i la diversitat del planeta i dels 
éssers humans que l’habiten com a fil con-
ductor. Intenta sempre preservar imatges 
úniques de persones, cultures i llocs.
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Granollers

Tres cançons per posar a 
l’MP3.

A love so beautiful, Michael 
Bolton; Sacrifice, Elton John; 
Journey of Angels, Enya.

Una pel·lícula. 
The artist, de Michael 

Hazanavicius.
Un llibre. 
M’agraden els llibres d’au-

toajuda, però com a fotògraf 
de viatges m’inclino més 
pels llibres de fotografies i 
aventures on sempre s’aprèn 
quelcom. A destacar The last 
men, una mirada a les ètnies 
de Nova Guinea.

Un restaurant. 
El Nou Mes Mont, una 

cuina de mercat tradicional 
catalana amb un toc creatiu i, 
a més, bon preu i qualitat. 

Li agrada cuinar? 
No gaire. Menjar senzill 

sense complicacions.
Un plat.  
Bacallà a la mel de la mare 

Rosa. 
Una beguda. 
Vichy ben fresquet.
On ha passat les últimes 

vacances.
A les illes del mar d’Anda-

man al sud de Tailàndia. 
Té previst fer algun viatge? 
Dependrà dels projectes que 

em surtin però tant puc viatjar 
a Corea del Sud o tornar al 
Perú o veure les cerimònies 
kandy de Sri Lanka o anar a la 
recerca d’una tribu al Pacífic.

Un lloc o un racó on per-
dre’s de la comarca, que no 
sigui el Montseny. 

Els Cingles de Bertí. 
I de Catalunya? 
M’encanta el mar, per tant 

m’inclino més pels pobles de 
la Costa Brava a l’hivern. 

I del món? 
L’arxipèlag de Vanuatu. 
On no portaria mai ningú? 
A un lloc sorollós on fos 

difícil comunicar-se. M’agra-
den els llocs tranquils on 
puguis gaudir de l’entorn 
com més verge millor. 

Amb quin alcalde de la 
comarca se n’aniria a sopar? 

No em sedueix anar a sopar 
amb cap “polític”.  

Última obra de teatre que 
ha vist. On?

Agost, de Tracy Lets, al TNC. 
Què és l’últim que ha fet, 

anar al cinema o llogar una 
pel·lícula de vídeo o DVD? 

Una pel·lícula de DVD que 
ja tenia a casa feia temps i no 
l’havia vist, The Queen. 

Un programa o sèrie de TV. 
Salvados, de Jordi Évole. 
I de la ràdio? 
Només l’escolto quan con-

Fotografiar les cerimònies 
del món i continuar amb el 
projecte “Una història dar-
rera d’una fotografia” sobre 
la recerca de les persones 
que he conegut fa 15/20 anys 
arreu del món i de qui només 
disposo d’una fotografia.

Un insult. 
Ets un inútil.   
Una floreta. 
Príncep viatger.
Una olor.  
El trepitjar les fulles humi-

des del terra als boscos a la 
tardor. 

Un ritual diari. 
En aixecar-me cada matí, 

dir-me a mi mateix: “Dono 
gràcies per aquest nou dia. 
Gràcies per tot el que desit-
java i ja ho gaudeixo, gràcies 
per ser, per estar i per existir”.

Una mania. 
Ser massa perfeccionista. 
Un personatge històric 
Jemes Cook, explorador de 

les illes del Pacífic.
Qui li agradaria ser?
Ser el que ja sóc però amb 

més pau interior. I en la 
part professional, continuar 
gaudint de la meva passió i 
poder treballar fent docu-
mentals pel món en la recer-
ca d’històries socials inèdites 
amb les millors cadenes de 
televisió internacionals.

Un hobby.  
Els meus hobbies són la 

meva passió i els he convertit 
en la meva manera de viure, 
com viatjar, la fotografia i els 
reportatges-documentals. 

Un lema. 
Creu en allò i es farà reali-

tat.
Què el treu de polleguera?  
La manca de puntualitat i 

la pèrdua de valors humans.
Què canviaria del seu cos? 
La part tan hipersensible 

que tinc. 
Una expressió molt usada. 
Doncs.
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per no fer mal a la gent que 

estimo.
Què el fa riure? I plorar?
Ric molt en veure la reac-

ció de les persones quan els 
hi fan bromes insospitades 
a través de la càmera ocul-
ta. Puc plorar en sentir una 
cançó que em porta records o 
simplement ploro de felicitat 
en poder gaudir de llocs del 
món que sembla impossible 
que jo hi sigui.

El seu pitjor malson? 
No controlar el que somio.
Què té a la tauleta de nit?
Una caixeta de l’Índia i dos 

llibres dels quals un sempre 
ha de tenir caire espiritual. 

dueixo però solen ser notíci-
es, debats i música. 

Un lloc per viure.
Austràlia, per estar més a 

la vora de les illes del Pacífic. 
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
En Claudi Arimany.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
Era fora de viatge. 
L’últim regal que li han fet? 

Un viatge per conèixer l’Al-
garve (Portugal) remot, el de 
la costa atlàntica. 

A quina hora es lleva? 
Depèn de l’agenda, però un 

dia normal al voltant de les 7. 
Partidari de les migdiades?
Curtes, però només de cap 

de setmana si sóc a casa.
A quin cantó del llit dorm?
Esquerre.   
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador?
La platja d’Intalola de 

Palawan (Filipines). 
Esculli una paraula que li 

agradi (pel so, significat...). 
Siaosi, Jordi en polinesi.
Quin cotxe té? 
Un Alfa Romeo model 147. 
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Fa un mes.
Un projecte immediat. 

“Els meus ‘hobbies’ són la meva passió”
El viatger i fotògraf de Granollers afirma que té la mania de ser massa perfeccionista


