
Actors aficionats protagonitzen la primera mostra de teatre de Sarrià-Sant Gervasi. El certamen, 
que s’acaba aquest cap de setmana, se celebra en una sala d’actes per falta d’espais adequats

luis benavides
BARCELONA

Dos caps de setmana 
consecutius, quatre 
companyies teatrals 
i unes entrades amb 
el preu simbòlic de 
3,5 euros. Sarrià-Sant 

Gervasi es troba submergit en la se-
va primera mostra de teatre amateur. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa, pro-
moguda per les mateixes companyi-
es d’aficionats i l’Associació de Veïns 
de Sarrià amb la complicitat del Dis-
tricte, és impulsar el teatre local i fo-
mentar el seu consum. 
 El cap de setmana passat, 25 i 26 
d’octubre, les companyies La Bombe-
ta i El Paper Petit van oferir Occident i 
Casats per amor... a la pasta, respectiva-
ment a la sala d’actes del Centre Cí-
vic Vallvidrera-Vázquez Montalbán 
(Reis Catòlics, 16). I aquest dissabte 
i diumenge a la tarda serà el torn de 

vallvidrera apuja el teló

totes, i que el festival fos un gran 
aparador de quatre caps de setma-
na», afegeix Cuní, de 56 anys. La seva 
companyia, amb 25 anys d’història, 
és la més veterana de la mostra. 
Elenc J.V. Foix  té seu a la Casa Orlan-
dai (Jaume Piquet, 23), com les altres 
tres companyies participants en la 
mostra. «Aquest detall és una coinci-
dència», puntualitza l’actor.

una dÈCada d’eXPeRiÈnCia / La primera 
edició té lloc a Vallvidrera, al centre 
cívic que es va construir el 2002. Al 
marge dels escenaris de diverses es-
coles, el lloguer dels quals suposava 
un cost extra, no hi havia gaires més 
opcions. «Falten espais públics ade-
quats. Només tenim el Centre Parro-
quial i les sales d’actes de la Casa Or-
landai i el Centre Cívic de Vall-
vidrera», denuncia Tito Baraldes, 
membre de Paper Petit, fundada fa 
tot just un any. «La majoria fa més de 

dos grups d’actors més amb moltes 
taules com Teatrerus d’Orlandai i 
Elenc J.V. Foix, que també oferiran 
les seves últimes produccions. Un 
grup d’actors de Vallvidrera, cone-
guts com La Fomentina, obriran ca-
dascuna de les funcions amb unes 
representacions curtes, d’uns 15 mi-
nuts.

vuiT COMPanYies  / Carles Cuní, actor i 
president de la companyia Elenc J.V. 
Foix, n’és l’ideòleg. «Hem comptabi-
litzat unes 30 persones de públic en 
cada obra, i no està malament per 
ser una primera edició, a la part alta 
i amb un Barça-Madrid. Esperem 
que aquest cap de setmana s’animi 
més gent», diu Cuní, que ha convi-
dat totes les companyies de les quals 
tenen constància. «En tenim comp-
tabilitzades vuit, però no totes han 
pogut participar-hi o ho han volgut 
fer. L’ideal seria que hi participessin 

33 Actors de la companyia La Bombeta en un moment de la representació de la seva obra ‘Occident’.
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33 Héctor Mellinas, actor i director de La Bombeta, en escena.
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de 10 anys que estem fent teatre 
amateur al districte. Vam muntar 
la nostra companyia després de 
participar en un taller de teatre im-
partit per Quimet Pla, conegut pel 
seu treball a Els Joglars», explica  
Baraldes. 
 Paper Petit aplaudeix la iniciati-
va i espera que any rere any seguei-
xi creixent, sense «polititzar-se», 
matisa Baraldes. «Està bé que tin-
gui el suport de l’Ajuntament. Pe-
rò que no es posin medalles. La se-
va obligació és fomentar la cultura 
i proporcionar espais», sentencia.
 El teatre al districte promet mol-
tes tardes de glòria. La companyia 
La Bombeta, amb membres d’entre 
19 i 23 anys, està «en vies de profes-
sionalització», segons explica un 
dels seus membres, Héctor Melli-
nas. «La majoria procedim de l’es-
cola de teatre Timbal –afegeix– i ja 
som habituals en festivals com el 
Fica’t al Sat de Sant Andreu. Treba-
llem molt, com formiguetes, per 
donar el millor i aconseguir que se-
gueixin comptant amb nosaltres». 
Per als actors de La Bombeta el tea-
tre no és un mer passatemps, sinó 
el seu futur. H

INCLUSIÓ 3 La segona edició de 
la Milla Solidària de Sarrià, or-
ganitzada per la fundació Aspa-
sim, va congregar diumenge pas-
sat, dia 26 d’octubre, 1.200 corre-
dors. En aquesta cursa de 1.600 
metres hi participen corredors 
professionals i aficionats junta-
ment amb persones amb alguna 
discapacitat. Tota la recaptació, 
entre inscripcions i donatius, es 
destinarà a acabar una nova resi-
dència al barri.

La segona Milla
de Sarrià aplega 
1.200 corredors

OBRES 3 El carrer de Bonapla-
ta, entre els carrers de Capona-
ta i de Pedró de la Creu, serà una 
via amb plataforma única (calça-
da i voreres al mateix nivell). Les 
actuacions en aquest carrer de 
Sarrià, iniciades a mitjans d’oc-
tubre, inclouen la renovació del 
paviment, la il·luminació i la 
plantació de nou arbrat. La nova 
urbanització comportarà talls 
en el trànsit.

El carrer de Bonaplata 
es transforma en via 
de plataforma única

PARTICIPACIÓ 3 Els sis consells 
de barri del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, un per cada barri, 
tindran lloc en centres cívics i bi-
blioteques de referència a partir 
del dia 5 de novembre que ve (a 
Sant Gervasi-la Bonanova) i fins 
a l’1 de desembre (Vallvidrera, el 
Tibidabo i les Planes). Aquests òr-
gans de participació ciutadana 
estan oberts a entitats i també a 
particulars. 

Debats veïnals en 
tots els barris de 
Sarrià-Sant Gervasi

OCI 3 El Casal de Barri Espai Put-
xet (Marmellà, 13) ofereix aques-
ta tarda a les cinc una xerrada 
per trobar allotjaments alterna-
tius durant un viatge. Amb el tí-
tol  Altres formes d’allotjar-se: recur-
sos en línia per a viatges sostenibles 
Happy Hamlet i l’AMPA El Put-
xet  donaran pautes per fomen-
tar la relació amb famílies al lloc 
del destí i conèixer el país i la se-
va cultura d’una altra forma.

Xerrada sobre altres 
formes d’allotjar-se 
en els viatges

J El regidor del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, Joan 
Puigdollers, qualifica la primera 
Mostra de Teatre de «gran 
oportunitat per mostrar la vitalitat 
cultural de Sarrià-Sant Gervasi i 
de les seves companyies de 
teatre amateur». Puigdollers 
assegura que «treballaran per 
donar continuïtat a la iniciativa» 
amb la voluntat d’incorporar-hi 
altres companyies i fins i tot altres 
iniciatives teatrals com les 
organitzades als centres cívics o 
casals de gent gran.

J La col·laboració del Districte en 
la primera edició és bàsicament 
logística. «L’Ajuntament s’ha 
ocupat de la sala d’actes i 
s’encarregarà de les despeses 
del transport dels diferents 
decorats», explica Carles Cuní, 
membre de la companyia Elenc J.
V. Foix.

J Els grans absents, les 
companyies de teatre de l’històric 
Centre Parroquial de Sarrià (Pare 
Miquel de Sarrià, 8), podrien 
participar en la pròxima i fins i tot 
cedir el seu teatre. Aquesta 
primera els va agafar per 
sorpresa i amb obres. «Unes no 
tenen funció i altres estan 
preparant Els Pastorets», 
s’excusa Montserrat Morera, 
presidenta de l’associació 
cultural que gestiona el centre. El 
seu escenari, el Teatre de Sarrià, 
reobrirà les portes el 12 de 
desembre totalment reformat.

PLANS DE
FUTUR

la intenció

«El barri  de Sant 
Gervasi- la Bona-
nova ha perdut la se-
va identitat. I amb 
aquest l l ibre ens 
agradaria que els ve-

ïns recuperessin les seves arrels, 
l’autoestima, a través del coneixe-
ment de la seva història recent. Que 
coneguin i s’hi reconeguin», confia 
Marta Luna, autora de Sant Gervasi 
de Cassoles-La Bonanova. Paisatge urbà, 
paisatge humà. El llibre va ser presen-
tat dilluns passat, dia 27 d’octubre, 
al Centre Cívic Vil·la Florida (Mun-
taner, 544) davant un centenar de 
veïns. 
 Les gairebé 100 pàgines firmades 
per Luna són el colofó a un treball 
d’investigació coordinat des del cen-
tre cívic. Va començar el 2013 amb la 
cessió d’imatges i documentació di-
versa per part de veïns i entitats. Va 
continuar un any després amb la re-
alització d’entrevistes en profundi-
tat als veïns amb més edat. «No sóc 
historiadora. El meu treball ha con-
sistit a incorporar les entrevistes a 
unes 30 persones, més grans de 80 
anys, en un relat basat en altres fonts 
i materials ja editats. De forma agra-
dable i llegible», aclareix la també 
formadora professional en didàcti-
ca de la llengua i literatura.
 Marta Mestres, de 90 anys, va 
ser una de les persones entrevista-
des. «Van venir a la Llar Mossèn Llu-
ís Vidal, de la qual sóc responsable, 
buscant veïns de tota la vida amb 
edats avançades. Vam quedar tres 
o quatre dies al centre cívic i vam ex-
plicar com era la vida a Sant Gervasi 
quan érem petits, a què jugàvem, 
com eren els carrers...», recorda la 
veïna, filla de l’arquitecte Jaume 
Mestres, cèlebre per edificis de con-
cepció racionalista com l’actual Ins-
titut Ménendez i Pelayo (Via Augus-
ta, 140), datat el 1933. 

L’arribada del ferrocarril

El caràcter del barri va canviar radi-
calment quan la verdor del munici-
pi de Sant Gervasi de Cassoles, autò-
nom fins al 1897, va ser descoberta 
per les classes altes, tipes de la insa-
lubritat de la ciutat. «Les desamor-
titzacions de Mendizábal, a partir del 
1836 –continua Luna–  van provocar 
que les propietats dels ordes religi-
osos passessin a mans de l’Estat, i 
al subhastar-les van ser comprades 
per la burgesia».
 Per escriure la introducció, Lu-
na es va traslladar al cementiri de 
Sant Gervasi. Des d’allà veia el mar 

i les vies que van connectar l’antic 
Sant Gervasi de Cassoles amb la 
ciutat. «La seva especial orogra-
fia la va mantenir incomunicada 
de la resta de la ciutat, i va marcar 
la seva personalitat. I han sigut les 
infraestructures les que més han 
transformat el barri», explica l’es-
criptora, en referència a grans ar-
tèries com Aribau, Balmes i Mun-
taner. «L’arribada del ferrocarril 
a Sarrià va ser una fita històrica, 
molt ben rebuda, mentre vies rà-
pides com la Ronda del General 
Mitre encara són recordades pels 
més grans com un trencament», 
afegeix.
 Un cop presentat el llibre, el 
centre cívic prepara altres accions. 
«Estem treballant en un joc de pre-
guntes i respostes sobre la història 
del barri per a la Festa Major. L’ob-
jectiu és el mateix: donar a conèixer 
la història de l’antic Sant Gervasi 
de Cassoles i recuperar d’aquesta 
manera la identitat del barri», avan-
ça Sara Vico, directora del Centre 
Cívic Vil·la Florida. H
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33 Luna, autora del llibre de Sant Gervasi-la Bonanova, en la presentació.

ADRIANA DOMÍNGUEZ

GENERAL
MITRE B

AL
M

ES

RONDA DE DALT

«La seva especial 
orografia la 
va mantenir 
incomunicada de 
la resta de la ciutat
i va marcar la seva 
personalitat», 
explica Marta Luna

Memòria col·lectiva
Un llibre recull la història de Sant Gervasi-la Bonanova amb 
els testimonis de 30 veïns H L’autora pretén recuperar les arrels
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