
El Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià inicia una campanya per personalitzar les 350 butaques 
del recinte. Cada seient costa 300 euros i els diners serviran per acabar la reforma de l’espai

luis benavides
BARCELONA

Personalitzar una 
de les 350 noves bu·
taques del Teatre de 
Sarrià (Pare Miquel 
de Sarrià, 8) amb una 
inscripció al respat·

ller costa 300 euros. Amb aquesta 
aportació, el Centre Parroquial Sant 
Vicenç de Sarrià espera recaptar els 
diners necessaris per completar la 
reforma integral del seu teatre, que 
es va iniciar el 2011 amb la construc·
ció d’un nou escenari. 
 La donació es pot pagar en 15 
còmodes quotes, a raó de 20 euros 
mensuals. Els mecenes rebran un 
carnet de soci durant un any i du·
es entrades per assistir a algun dels 
espectacles organitzats pel centre. 
«Ja tenim més de 60 padrins, i la ma·
joria demanen que aparegui el seu 
nom o el cognom de la família. Cre·

El Teatre de Sarrià busca
mecenes per a la platea

un punt d’inflexió. Volíem un teatre 
en condicions», recorda Morera. 
 La relació de l’actual presidenta 
amb l’entitat comença el 2002. «Hi 
venien els meus fills a fer teatre i 
quan la resta de socis es van assaben·
tar que jo era catedràtica de Músi·
ca em van encarregar l’apartat mu·
sical», recorda l’actual presidenta. 
Com els seus fills, milers de nens i jo·
ves del districte han passat pel seu 
antic escenari. «És un teatre molt es·
timat. Nosaltres no tenim ni audito·
ri ni res semblant, i poder disposar 
d’un espai així és un luxe», explica 
Miquel Ferrés, professor del Col·legi 
Stel·la, que porta més d’una dèca·
da preparant musicals al Teatre de 
Sarrià. 
 El Centre Parroquial Sant Vicenç 
ha vist néixer i també acull nombro·
ses iniciatives artístiques i culturals, 
avui compromeses al màxim amb 
el futur teatre. «L’any que ve farem 

iem que personalitzar les noves bu·
taques és una bona manera de col·
laborar i deixar empremta», explica 
Montserrat Morera, presidenta del 
Centre Parroquial Sant Vicenç. 
 Els últims a fer una aportació 
molt generosa (sense butaques pel 
mig) han estat els membres del 
Sarrià Gospel Choir, que no van dub·
tar ni un moment a donar tota la re·
captació dels seus dos últims espec·
tacles per col·laborar amb les obres a 
la platea. 
 
desPRÉs del CenTenaRi / La idea de re·
formar el teatre, respectant·ne l’es·
tructura i aspecte originals, va sor·
gir el 2007 arran de l’èxit del cente·
nari de L’estel de Natzaret, la seva obra 
més emblemàtica. «Aquell any vam 
recuperar la fossa de l’orquestra, ta·
pada uns 30 anys abans, perquè amb 
música enllaunada no era el mateix. 
Va tenir tant d’èxit que va significar 

33 Un cor de música gospel ofereix un concert al teatre ple de públic, fa 10 dies.
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