
n
o se sap mai on és real-
ment el destí abans d’ar-
ribar-hi i mirar cap enre-
re. Al barri d’Horta hi ha 

un carrer, Feliu i Codina, que acosta 
Juanra Bonet (Barcelona, 1974) a 
aquesta reflexió. «Si jo no m’hagués 
trobat una tarda, en aquest carrer, el 
meu amic Jordi Escolà, vés a saber 
què faria ara...», expressa l’avui ac-
tor gràcies a aquella atzarosa troba-
da. «Li vaig preguntar on anava i a 
l’explicar-me que anava a assajar 
amb el seu grup de teatre al centre 
parroquial dels Lluïsos d’Horta li 
vaig preguntar si jo també hi podia 
anar, i em va dir que sí», recorda  
el monologuista i presentador del 
programa Lo sabe, no lo sabe, de Cu-
atro.
 A partir d’aquell dia, va passar 
moltes tardes sobre l’escenari de 
fusta, a través del qual Bonet es va 
enrolar en el món de la dramatúr-
gia. «Encara sembla que sento les 
pessigolles a la panxa cada vega-
da que havia de sortir a escena, 
esperant darrere del teló», afirma 
l’actor d’Animales, l’adaptació te-
atral de l’obra original del brità-
nic Ricky Gervais. En la mateixa 
línia d’aquest treball, Bonet pre-
para ara un nou espectacle humo-
rístic.

Primers aplaudiments i nervis

El somni d’una nit d’estiu i Cien-
tíficament s’ha demostrat van ser 
dues de les primeres escenificaci-
ons en què Bonet va experimentar 
aquests nervis, que assegura que no 
l’han abandonat, i també l’aplaudi-
ment del públic. Avui el seu públic 
està al carrer, en qualsevol ciutat 
espanyola o poble. La seva presèn-
cia propicia la petició d’autògrafs i 
fotografies amb els mòbils de mul-
titud de transeünts que l’han estat 
seguint a la petita pantalla, a la ca-
ça d’altres transeünts a qui posar a 
prova en el concurs de Cuatro.
 A Horta, el seu barri d’infància i 
on va viure fins al 2005, tampoc li 
resulta gaire fàcil esquivar els seus 
fans televisius pel carrer. «Per sort, 
després tot això es passa», afirma 
Bonet. El presentador ja va experi-
mentar l’ascensió de la seva popula-
ritat i el retorn a la normalitat, no a 
l’anonimat, després del seu pas per 
altres programes com Caiga quien 
caiga, a Telecinco. 

El presentador del programa de Cuatro ‘Lo sabe, no lo sabe’ sí que sap que bé que  
es viu a Horta, el barri on va residir fins al 2005. Quan Juanra Bonet, l’exreporter de ‘Caiga qui-
en caiga’(Telecinco), necessita recarregar les bateries, torna a Horta.

 Tornar a la calma i tornar a Hor-
ta són sinònims per a l’actor, que ara 
viu a Madrid. «Acostumat a viure al 
centre, en ple rovell de l’ou de la ca-
pital madrilenya, Horta és com una 
bombolla de pau», compara. «Per ai-
xò, quan necessito carregar les piles 
vinc aquí, on hi ha, fins i tot, una llum 
diferent de la resta de la ciutat», con-
sidera Bonet.
 «Quan estic a Horta, encara em 
sento com si no estigués a la ciutat, 
com quan era petit i agafàvem el me-
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Maragall, 415 L’antic cine de reestrena Dante
«FÈIEM CUA EL DISSABTE AMB BEREnAR, CRISPETES I LLAUnES QUE 
PORTÀVEM DE CASA», DIU DAVAnT DELS AVUI MULTICInES LAUREn HORTA.

Origen El carrer del Vent, on va viure fins als 24
«AQUÍ JUGÀVEM, SOBRETOT A FET A AMAGAR. MOLTES VEGADES, EL GOS 
D’UnA TInTORERIA EnS DELATAVA PERQUÈ EnS DETECTAVA», RECORDA.

Lluïsos d’Horta Primeres actuacions teatrals
«ESTÀ TOT IGUAL QUE QUAn JO, DELS 12 ALS 18 AnYS, SORTIA A  
ESCEnA, SEMPRE AMB nERVIS ABAnS DE L’ACTUACIÓ», ACLAREIX.

Emancipació El primer apartament, al barri
En Un PIS AMB RAJOLES HIDRÀULIQUES AL CARRER DE COnSORTS SAnS BERnET, 
nO GAIRE LLUnY DEL DELS SEUS PARES, BOnET VA ESTREnAR InDEPEnDÈnCIA.

El parc del Turó de la Peira Espai de jocs 
«EL PARC DELS PInETS En DÈIEM. AQUÍ DE PETIT MEnJAVA TERRA 

I EnTERRAVA COSES I D’ADOLESCEnT FÈIEM JOCS DE ROL».

un VEí AnOMEnAT...  Juanra Bonet, actor, presentador i humorista

«Venir a Horta  
és com tornar  
a entrar a l’úter»

tro per anar a Barcelona, com dèiem 
tots. A Horta encara hi ha molta gent 
que ho diu», explica. «Viure aquí és 
com estar en un altre univers, no 
és un lloc de pas, a Horta s’hi ha de  
venir», afegeix l’actor, que també 
va estar un any treballant a La Cu-
bana.
 «A molts barris se’ls ha menjat 
la ciutat, però a Horta, no», afirma 
l’exveí del barri. «El Carmel, la Ro-
vira, el parc del Laberint, on també 
anàvem a jugar quan érem petits, o 
el Turó de la Peira... Tot això és molt 
difícil que s’ho mengi la ciutat», afe-
geix. «Jo presumeixo de ser d’aquí. 
Estic orgullós de ser d’Horta. Aquí 
tinc la sensació de poble, de veïnat, 
del concepte britànic de neighbour-
hood (barri)», confessa. 

Recarregarpiles i la carmanyola

«Venir a Horta, per a mi, és com tor-
nar a entrar a l’úter. La meva barre-
ta vermella es posa verda», expressa 
l’actor. Córrer per la muntanya de 
Collserola i pel parc del Turó de la 
Peira són activitats que Bonet prac-
tica quan visita Horta. En aquest úl-
tim espai verd, el presentador re-
memora les hores que va compar-
tir amb els seus amics Jordi Escolà, 
Jordi Martínez (no l’actor, que tam-
bé és d’Horta, especifica), i Daniel 
Fernández. «Veníem a fer jocs de 
rol, unes experiències brutals. 
Allò ens tenia tan absorts que no 
sentíem cap necessitat de sor-
tir de nit, com ja començaven a 
fer altres», recorda. «Jo vaig ser 
gran de jove i més aviat és ara, 
de gran, que exerceixo de jove, 

ja que ara és quan surto de nit», 
diu Bonet.

 La seva mare, María del Castillo 
Alba, també veïna d’Horta, corrobo-
ra la precocitat del seu fill: «Quan te-
nia 9 mesos ja corria, i amb 3 anys el 
metge em va recomanar que el por-
tés al parvulari, perquè jugués amb 
altres nens. Quan tenia 4 anys, ja lle-
gia perfectament».
 Amb 24 anys, l’actor es va inde-
penditzar. I ho va fer a Horta. «A 
un parell de carrers d’on vivien els 
meus pares, vaig fer una emanci-
pació de baix cost. Van passar dos 
anys fins que no vaig tenir rentado-
ra. Així, quan anava a portar la ro-
ba a la meva mare, també recollia 

les seves carmanyoles, com ara 
sempre que torno. A més a més 
de carregar les piles, recullo re-
cipients», diu. H
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