
A
mb 18  anys ,  Annabel 
Castan (Tremp, 1980) va ar-
ribar a Barcelona des del 
Pallars per estudiar Publi-

citat i Relacions Públiques, a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 
Només hi va durar tres mesos, per-
què, en realitat, les relacions públi-
ques que anhelava el seu interior 
eren les que s’estableixen amb el 
públic dalt d’un escenari de teatre.
  Com que el seu germà també ha-
via baixat a la ciutat a estudiar, els 
seus pares van optar per comprar 
un pis perquè s’hi allotgessin tots 
dos. «El millor de ser de poble és 
que, si estudies, t’has d’indepen-
ditzar als 18», comenta l’actriu, 
que va passar a compartir un pis 
amb el seu germà al carrer de Vio-
lant d’Hongria. «Em feia molta grà-
cia trobar-me amb Núria Feliu a la 
fruiteria», rememora Castan. Ales-
hores, Sants i tota la ciutat eren «la 
bomba». «Barcelona significava la 
independència per a mi», recorda 
Castan. «Ara valoro més la tranquil-
litat i trobo a faltar la muntanya. 
Amb els anys, vaig notant que les 
arrels afloren», diu.

Arrels a Sants

Però en 14 anys, les arrels d’An-
nabel Castan han entrat també a 
Sants. Fa tres mesos que una rela-
ció de parella l’ha instal·lat a Grà-
cia. Encara que a Sants hi manté el 
pis familiar, la nostàlgia de les seves 
rutines al districte al qual realment 
s’ha vinculat durant tots els seus 
anys a la ciutat aflora també cada 
vegada que hi torna. «Avui, quan he 
baixat del metro, i tornant a recór-
rer els llocs que més he freqüentat 
durant els passats quinze anys, he 
pensat en els meus matins a la bi-
blioteca, en el gimnàs, a la terras-
sa de les places d’aquí, tot el que 
vaig anar construint, ja no hi és», re-
flexiona.
 «És clar que m’agrada Gràcia, 
també té molt ambient de barri. 
Barri i poble s’acosten molt. Però 
és més hippy-moderneta i està de 
moda. Sants, en canvi, és tal qual, 
sense aparentar. I això m’agrada», 
afirma la coproductora de Les An-
tonietes (www.lesantonietes.com). La 
companyia va ser fundada el 2007 
i en són membres els actors Mireia 
Illamola i Oriol Tarrasón, que fins 
diumenge passat van interpretar 

Aquesta pallaresa, de Tremp, és una de les fundadores de la productora teatral Les Antoni-
etes. Estudis i obres de teatre la van arrelar a la ciutat. Una quinzena d’anys els ha passat a Sants, 
el barri que enyora, fins que fa tres mesos l’amor se la va emportar a Gràcia.

al Teatre Lliure, juntament amb la 
Kompanyia Lliure, Somni americà, 
sota la direcció d’Oriol Tarrasón.
 Castan es va iniciar en el teatre a 
la seva ciutat, la capital del Pallars 
Jussà, «amb els pastorets, primer, 
i assajant i representant obres te-
atrals en sessions extraescolars», 
explica. La representació de Pedra 
de tartera, obra de Maria Barbal, fi-
lla també de Tremp, al Teatre Naci-
onal i en una emotiva interpretació  
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Biblioteca del Vapor Vell  Estudi a la vella fàbrica
«CADA MATÍ, A LES 9 O A LES 10, Hi VENiA SEMpRE A ESTUDiAR O A TREBALLAR, 
A iNSpiRAR-ME pER A NOUS pROjECTES. AQUEST ERA EL MEU REFUGi»

a l’Espai Cultural La Lira de la pobla-
ció de l’autora i actriu, forma part 
del book de Castan.
 Castan i Les Antonietes també 
han lluït a Barcelona, entre altres 
obres, amb L’aigua, l’espectacle ins-
pirat en l’obra de Jesús Moncada 
Mequinensa; El mal de la joventut, i Molt 
soroll per no res. Ara, la companyia 
mou la gira dels seus espectacles Và-
nia, d’Anton Txékhov, i Stockmann, 
de William Shakespeare. Mentres-
tant, Castan prepara la seva actua-
ció juntament amb el ballarí Jordi 
Cortés, amb qui presentaran l’obra 
Fòssil al Sant Andreu Teatre (SAT) els 
dies 27 i 28 de març.

El teatre és vida

Castan no ha actuat mai a la Sala 
Flyhard, ubicada al número 3 del 
carrer d’Alpens, de Sants, el teatre 
que té més a prop de la casa que té 
en aquest districte. Però és una as-
sídua a aquesta petita sala que li 
encanta. «M’agrada perquè el pú-
blic està molt a prop de l’escenari. 
És molt petit i supermaco, és com 
estar al menjador de casa, en la in-
timitat», diu. «Normalment, hi actu-
en dramaturgs catalans que acos-
tumo a conèixer. Fa tres anys que 
aquesta sala ha agafat més vol», 
declara.
 Teatre, terrasses a la plaça d’Osca 
i els seus restaurants favorits han 
format i segueixen formant part de 
les hores de l’actriu a Sants. «Al Ter-
ra d’Escudella (Premià, 20), entre-
pà, cervesa i futbol. Hi preparen uns 
entrepans fantàstics. Sobretot el de 
formatge amb carbassó m’encan-
ta», expressa l’actriu. «La Mestres-
sa (Osca, 7) està molt bé per anar-
hi a sopar o a dinar i el Fo (Osca, 2) 
és per quedar i prendre una cerve-
sa», detalla Castan, que, sobretot, 
aprecia l’ambient de normalitat de 
Sants.
 «No fa falta que el barri es po-
si de moda. Sants és així d’autèn-
tic. I el barri d’Hostafrancs, de gi-
tanos catalans, que és espectacu-
lar», diu. «Al gimnàs al qual jo anava, 
el Centre Esportiu Municipal Espa-
nya Industrial, tothom era molt nor-
mal. I al carrer de Sants hi ha de tot, 
menys grans franquícies. Jo m’hi 
he comprat moltes coses. Ho tro-
bes tot perquè a Sants hi ha de tot», 
considera Castan. «I, amb el temps, 
Sants s’ha fet un barri maco, net i 
modern», afirma aquesta incondi-
cional del districte. H

Alpens, 3  El teatre com a atracció de Sants
«LA SALA FLYHARD AjUDA A FER QUE LA GENT ES DESpLACi FiNS AQUÍ, EN 
LLOC D’ANAR AL CENTRE O A GRÀCiA, QUE jA ESTAN MOLT CONCORREGUTS»

Plaça d’Osca  Cafè de tarda amb el qual es fa de nit
UNA DE LES TERRASSES QUE MÉS HA FREQÜENTAT CASTAN A SANTS HA SiGUT
L’iNiCi DE L’iDiL·Li QUE L’HA pORTAT AMB LES SEVES RUTiNES A GRÀCiA

CEM Espanya Industrial Com una altra llar a Sants
«EL DiA QUE EM VAiG VENiR A ESBORRAR VAiG pRENDRE CONSCiÈNCiA QUE 
REALMENT ME N’ANAVA A UN ALTRE BARRi. AQUÍ jA HAViA FET AMiCS», DiU

Tranquil·litat al parc  Sol, lectura i pensar
LA SALUT FÍSiCA i MENTAL QUE CUiDA L’ACTRiU pASSAVA A SANTS DE LES 
MÀQUiNES DEL GiMNÀS AL BANC DEL pARC DE L’ESpANYA iNDUSTRiAL

unA VEÏnA dE SAnTS-MOnTJuÏC...  Annabel Castan, actriu, ballarina i productora

«Sants és així, sense 
aparentar, tal qual. 
I això m’agrada»
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