
¿E
l meu primer record 
del Guinardó?: Ella. 
Jo vaig arribar al 
Guinardó per amor, i 

em vaig enamorar del barri. Em vaig 
dir que aquí plantaria llavors. I vam 
tenir el nostre fill Martí». Així ho ex-
plica Boris Ruiz (Mataró, 1952), l’ac-
tor que va deixar l’Eixample, on vi-
via, per pujar a les altures del dis-
tricte d’Horta-Guinardó.
 Can Baró era el barri en què vivia 
la mare del seu fill, la també actriu 
Àngels Bassas. «Al principi, el barri 
no em va semblar ni bo ni dolent. 
Però m’agradava la tranquil·
litat i mirar per la finestra i 
veure pins», recorda l’intèr-
pret del personatge de Mer-
cader, a la sèrie La Granja, 
que precedia el programa 
de debat La vida en un xip  de 
Joaquim M. Puyal.
 «Sense grans atrac·
cions turístiques, el Gui·
nardó és un lloc molt ric. 
La seva riquesa està en 
la senzillesa», sentencia 
Ruiz. «I esperem que no 
acabi amb la tranquil·litat 
del barri la creixent afluència 
de visites a les bateries antiaè·
ries del Turó de la Rovira», exposa 
l’exveí que tres vegades a la setma-
na torna a Can Baró, el barri en què 
es va instal·lar a viure fa 16 anys.
 Al passejar pels seus llocs més ha-
bituals, en les salutacions als veïns 
amb qui es troba, es confonen els 
que el reconeixen pels seus papers 
com el de Ramiro a la sèrie de Tele-
visió de Catalunya Ventdelplà, o a la 
d’Antena 3 Luna, el misterio de Calen-
da, en què va treballar amb Belén 
Rueda en el paper d’un sacerdot. 

Un veí més

«No, jo aquí al Guinardó sóc un veí 
més. Un pare més que porta el seu 
fill a l’escola i esmorza a la matei·
xa cafeteria –Galaica–. Aquí no sóc 
l’actor, sóc el veí. Tot i que és clar 
que a vegades em comenten els 
papers que estic fent a la tele o al 
teatre», explica Ruiz.
 En aquest bar, situat al revolt 
de l’avinguda de Mare de Déu de 
Montserrat, 100, des del qual es pot 
contemplar una de les vistes aèri-
es de la ciutat i el mar, hi ha foto-
grafies emmarcades de Boris Ruiz 
i el cartell d’una de les aproxima-

Unes 80 obres de teatre i telesèries com ‘La Granja’, ‘Sitges’ i ‘Ventdelplà’, de TV-3,  o ‘Lu-
na, el misterio de Calenda’, d’Antena 3, han donat a conèixer Boris Ruiz. La vida d’aquest ac-
tor de Mataró es mou entre els turons del Montnegre i del Guinardó.

dament 80 obres de teatre d’aquest 
prestigiós i premiat actor. L’assas-
sí que Boris Ruiz va escenificar a 
La Villarroel a Mata’m, la peça tea-
tral escrita i dirigida per Manuel 
Dueso, en un repartiment compar-
tit amb Àurea Márquez, Francesc 
Orella i Carlota Olcina, «va néixer 
en aquesta cafeteria», explica l’ac-
tor. «Acostumo a quedar aquí per 
parlar de projectes i, com el de Ma-
ta’m, en aquesta taula han nascut 
molts dels personatges que he in·
terpretat», comenta Ruiz. Dues pel-
lícules per a televisió, «una sobre 
la vida de Lluís Companys i una al·
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Escola del Mar «El mar queda lluny, els arbres no»
9 DEL MATÍ. L’ACTOR BORIS RUIZ ACOMIADA EL SEU FILL MARTÍ ABANS QUE  
ENTRI A L’ESCOLA, AL NÚMERO 12 DEL CARRER DE GÈNOVA

tra sobre la de Margarida Xirgu», 
són els treballs que ha rodat recent-
ment. «També estic preparant la 
meva intervenció en un nou espai 
–Catalans, Catalunya... i música– que 
s’estrenarà a Catalunya Música, i 
en què el meu personatge, un pica·
pedrer constructor d’esglésies, ex·
plica detalls de la música de l’èpo·
ca», avança l’actor.

De l’escenari al camp

Boris Ruiz freqüenta el Guinardó 
però viu en una casa de camp, «en·
mig d’un bosc al Montnegre», expli-
ca. Molt a prop de l’ermita de Sant 
Martí de Montnegre –a l’actor li en-
canta escoltar les campanades del 
petit temple des de casa seva–, Ruiz 
cultiva mitja hectàrea de terreny. 
«Era una pena no aprofitar la ter·
ra», diu. «Ara mateix tinc carbas·
sons, patates, pebrots, mongeta 
tendra, pèsols, tomàquets, enci·
ams, bledes, raves i carxofes. I tinc 
gallines i conills», explica l’actor. 
«Aprecio la naturalesa de Can Baró, 
amb els parcs del Guinardó i Güell 
tan a prop, però si vull sortir a bus·
car bolets, aquí no en trobo. El bosc 
del Guinardó se’m va quedar petit», 
comenta.

  «Sóc una mica hippy, sempre he 
tingut una casa a la muntanya», 

diu l’actor de Natale in casa Cupiello 
i La gran il·lusió, totes dues d’Eduar-
do de Filippo. En el seu tot terreny, 
amb què esquiva pedres i terra 
de la mitja hora de pista forestal 
que porta a la seva llar actual, 
Ruiz recorre també les pujades 
i baixades del Guinardó, on 
acompanya el seu fill a l’esco-
la. «Li vam posar Martí en ho·
nor de Sant Martí de Montne·

gre», comenta l’orgullós pare, 
que té un altre  fill d’una anterior 
parella, Merlí. «A la seva mare i a mi 
ens agradava molt el personatge del 
Mag Merlí, i per això li vam posar el 
nom», aclareix Ruiz, mentre s’acos-
ta a la Biblioteca Mercè Rodoreda. 
«Aquest és un dels equipaments 
més valuosos del Guinardó, on ve·
nia a buscar contes amb el Martí», 
comenta.
  «El Guinardó té riqueses ama·
gades, com l’extraordinari retratis·
ta, Xavi Moreno», destaca. «I la con·
vivència de barri és el que fa l’àni·

ma del Guinardó. Per a mi aquest 
seria el barri de l’harmonia, on la 
diversitat ideològica queda en 

segon terme», conclou. H

Pop i ‘lacón’ Peix i especialitats gallegues
«EL JAVIER, DE LUGO, JA ÉS UN AMIC. AQUÍ (GALAICA, A AV. DE MONTSERRAT, 
100) S’HI MENJA MOLT BÉ. ESPERO QUE NO S’OMPLI DE ‘GUIRIS’»

Sanllehy «Deu anys d’obres ¿i el metro?»
«HE PARTICIPAT EN REIVINDICACIONS VEÏNALS D’UN SERVEI QUE EL BARRI 
RECLAMA A CRITS. A VEURE SI EL NOU GOVERN L’ACONSEGUEIX»

Parc de les Aigües «És el pulmó del Guinardó»
«HI VENIA AMB EL MEU FILL MARTÍ A JUGAR AMB LA SORRA, ALS GRONXADORS 
I AMB LA PILOTA. NO A ESTUDIAR GUIONS. LA CALMA NATURAL EM DISTREU»

Alfons el Savi  «Els cavallets m’encanten»
«JA DE MOLT PETIT, A MATARÓ, M’ENCANTAVA VEURE COM MUNTAVEN LA FIRA. 
EN ATRACCIONS COM AQUESTA M’HO PASSAVA PIPA», CONFESSA RUIZ

un vEí D’hortA-GuinArDó...  Boris Ruiz, actor

«La convivència
de barri és l’ànima 
del Guinardó»
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