
Q
uan Mercè Sampietro 
(Barcelona, 1947) i el seu 
marit van decidir instal·
lar·se a Sant Andreu, des·

prés de molts anys de residir a 
Madrid i de compaginar els dies la·
borables allà i els festius a Barcelona, 
va ser bàsicament per viure més a 
prop del seu fill, que ja residia a Sant 
Andreu des de feia un parell d’anys. 
«Jo de Sant Andreu a penes coneixia 
res. La Rambla i poca cosa més. No-
més hi havia vingut algun cop», ex·
plica l’actriu. «Però em passava el 
mateix que a tothom. Sabia que a 
Sant Andreu hi havia algunes cases 
baixetes, però ho veia, sobretot, com 
el final de la ciutat», prossegueix 
Sampietro. «Ara sé que aquesta im-
pressió és només de qui no coneix 
aquest magnífic barri. El visitant no 
s’espera tot el que Sant Andreu és», 
destaca la guanyadora del Goya a la 
Millor Actriu el 2002 pel seu paper a 
la pel·lícula Lugares comunes. 

Afecte i respecte

Passejant cap als llocs que més fre·
qüenta o admira, Mercè Sampie·
tro repassa tot allò que la porta a 
afirmar: «No agrairé mai prou tot 
el que Sant Andreu m’ha donat i em 
dóna cada dia». «Des que vaig arri-
bar, la gent ha estat molt afectuo-
sa amb mi. M’han demostrat afecte 
i molt de respecte. El fet de sortir a la 
tele pot incitar alguns a mostrar-se 
més invasius en la teva vida privada, 
però a Sant Andreu no ho han sigut 
gens. La familiaritat santandreuen-
ca m’ha alegrat i consolat molt des 
del primer dia», diu l’actriu.
 «Visc en un barri fantàstic, viu, 
modern i dinamitzador, on la gent 
participa molt i se sent orgullosa de 
pertànyer-hi. Jo també», diu la mare 
de la família Guitart Riera a la sèrie 
La Riera de TV·3. «Pot semblar pro-
paganda, però tot el que dic és el 
que sento i experimento cada dia en 
aquest barri. Si no, no ho diria», pun·
tualitza Sampietro. «I és una llàsti-
ma que aquesta pàgina no tingui es-
pai per a més fotos perquè jo mos-
traria moltíssims més llocs de Sant 
Andreu», comenta.
 Una cosa que fascina l’actriu és 
la combinació entre l’efervescència 
tan vital de Sant Andreu i la preser·
vació del seu passat. «Sant Andreu 
recicla la seva arquitectura històri-
ca, com l’antiga fàbrica Fabra i Co-

La mare dels Guitart Riera (‘La Riera’, TV-3) va néixer al barri del Clot però fa vuit anys que 
viu a Sant Andreu. La seva feina d’actriu  ha portat Mercè Sampietro a residir durant anys
a Madrid, on va recollir el Goya a la Millor Actriu per ‘Lugares comunes’ 

ats que avui acull la Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra, que ofereix ac-
tivitats per a totes les edats de ma-
nera contínua, o la resta del recinte 
on hi ha l’Associació d’Actors i on 
es porten a terme propostes crea-
tives admirables», resumeix la ve·
ïna, que aquest mes inicia l’assaig 
de Fedra, de Jean Baptiste Racine. Ho 
fa sota la direcció de Sergi Belbel, 
amb Emma Vilarasau, Jordi Banaco·
locha –també veí de Sant Andreu–, 
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Biblioteca Can Fabra Un gran ambient i continguts
«LES PROPOSTES d’ACTiViTATS AQUÍ –SEGRE, 24– dONEN MOLTÍSSiMA VidA 
i ALEGRiA A SANT ANdREU i PROVOQUEN MOLTES RELACiONS», diU

Xavier Ripoll i Lluís Soler, amb la 
intenció d’estrenar al Romea a mit·
jans de gener.
 Sampietro compagina el teatre 
amb el rodatge setmanal de les se·
ves intervencions en la sèrie La Rie-
ra –ja en la sisena temporada– i amb 
els bolos que juntament amb el mú·
sic i compositor Eduard Iniesta ho·
menatgen el poeta Joan Vinyoli amb 
l’espectacle Vinyoli, la petita casa de mi 
mateix. 

Un llistó alt

L’actriu porta moltes vegades els 
guions a la bossa, per si pot aprofi·
tar alguna espera per memoritzar 
els seus papers. Mercè Sampietro es·
tima la seva professió com el santan·
dreuenc estima i cuida tot el que és 
seu. «I això es nota. Sant Andreu és 
un poble que lluita per conservar la 
seva essència, però amb extrema 
qualitat. Però aquest orgull i repte 
obliga a no abaixar la guàrdia, i això 
té molta transcendència en la seva 
vida diària. Aquí la qualitat, en boti-
gues i productes, equipaments i ac-
tivitats que s’organitzen, tenen un 
pes específic», recalca la veïna. «I 
pensar que jo era de les que deien 
que Sant Andreu era tan lluny...», 
recorda.

 Anant cap al SAT, el soroll d’una 
màquina fa que s’aturi a la canto·
nada d’un cinema que va tancar. 
«¡Fantàstic! És possible que ja ha-
gin començat les obres per reo-
brir-lo. És necessari i de molta im-
portància que l’obrin ja», expressa 
l’actriu de Gary Cooper que estás en los 
cielos, de Pilar Miró, per la qual Mer·
cè Sampietro també va ser guardo·
nada.
 I un cop al mercat, la veïna que ca·
da dia a l’hora del cafè entra a tantes 
cases catalanes, fa èmfasi en l’enri·
quidora tasca dels venedors del mer·
cat. «Encara que no s’expliquin les 
coses, ni els estats d’ànim, ells es-
tan sempre molt presents», puntua·
litza. «I aquí els homes prenen cons-
ciència d’un món tradicionalment 
reservat al món femení. A mi m’en-
canten», diu Mercè Sampietro, a qui 
també li agrada anar a comprar ba·
callà a la bacallaneria del barri; pu·
jar a caminar a Can Dragó –ja al veí 
Nou Barris– i distreure’s amb els 
seus néts –Abril i Max–.«A ells els 
veig molt menys del que m’agrada-
ria perquè es passen el dia fent acti-
vitats; totes, a Sant Andreu», emfa·
titza la veïna. H

Recinte Fabra i Coats Seu d’actors i artistes
«AQUEST ÉS UN dELS LLOCS QUE MÉS M’ENTUSiASMEN dE SANT ANdREU. 
HAN SABUT RECUPERAR L’ESPAi FABRiL COM A CENTRE dE CREACiÓ»

Cansaladeria Puig Embotits propis des del 1909
«AQUESTA XARCUTERiA TÉ EL PREMi BARCELONA MiLLOR BOTiGA dEL MÓN 
2003», EXPLiCA SAMPiETRO, JUNTAMENT AMB EL PROPiETARi, PRÓSPERO PUiG

Mercat de Sant Andreu A la parada de la Paquita
«SÓC UNA APASSiONAdA dELS MERCATS, EM FLiPEN. SÓN L’ÀNiMA d’UN LLOC 
EN MOLTS SENTiTS. EL MAL HUMOR SE’N VA. ALEGREN LA VidA»

Neopàtria, 54 «El SAT té una vida activíssima»
«A MÉS dE dRAMATÚRGiES PER A AdULTS i iNFANTiLS, EL SANT ANdREU 
TEATRE CELEBRA iNTERESSANTS FESTiVALS dE JAZZ i dANSA», dESTACA

UNA vEïNA dE SANT ANdREU...  Mercè Sampietro, actriu

«No agrairé mai 
prou tot el que Sant 
Andreu em dóna»
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