
P
er a un nen de 10 anys,  que 
va créixer entre munta-
nyes del Pirineu, viure «en 
un lloc on, darrere d’una 

cantonada, les cases continuaven i 
continuaven» era indesitjable. Així 
era com Isak Férriz (Andorra la Ve-
lla, 1979) s’imaginava de petit com 
devia ser la vida, tot l’any, en una 
ciutat tan gran i amb tantíssims car-
rers com Barcelona.
 Ell baixava a la ciutat a estiuejar. 
Els seus amics i companys de l’equip 
de bàsquet, els seus pares i els seus 
germans estaven a Andorra. «Fins 
als 10 anys, cada estiu, de l’1 al 31 
d’agost, venia a Gràcia», explica l’ac-
tor que va interpretar el personatge 
de Martín Vargas, el tatuador de Ci-
tes (TV-3), la sèrie que a principis de 
l’any que ve iniciarà el rodatge de la 
seva segona temporada.
 «Al carrer del Progrés hi vivia la 
meva tia Carme, germana del meu 
pare –rememora Férriz–. Ella parti-
cipava de ple en les festes del carrer. 
I jo també, ajudant en el que podia i 
disfrutant de totes les activitats fes-
tives que es feien», diu. «I des d’ales-
hores, intento no perdre’m mai les 
festes de Gràcia, encara que sigui 
un sol dia per passejar pels carrers 
adornats i assistir a algun concert 
nocturn. Per mi era i és una cita es-
pecial».

Vistes al Tibidabo

«Malgrat l’esnobisme que s’atribu-
eix a Gràcia, al districte hi ha una tra-
dició veïnal molt important. Les as-
sociacions de veïns, els ateneus, la 
vida en comunitat són un contac-
te que no s’ha perdut als seus bar-
ris. I és això el que ajuda a no per-
dre tampoc la verdadera essència 
de Gràcia, el poble que va ser», des-
criu el veí.
 L’actor andorrà, com la cabra, ti-
ra a la muntanya. «Un àtic, petitó, 
però amb vistes al Tibidabo» el va 
elevar al nord del districte. Des del 
barri de Vallcarca, Férriz sent la na-
turalesa molt més a prop que si vis-
qués a l’Eixample. «Per mi, l’entorn 
natural és molt important», afirma. 
I, malgrat viure amb aquestes vistes 
i tan a prop de Collserola, l’actor as-
segura: «Sempre hi ha un moment 
en  què necessito sortir a trepitjar la 
terra i no l’asfalt». Si de petit baixa-
va des d’Andorra buscant la ciu-
tat, ara s’escapa de la ciutat bus-

El tatuador que buscava amor a la sèrie ‘Cites’ (TV-3), Isak Férriz, va néixer a Andorra la 
Vella, però resideix al barri de Gràcia, on van néixer els seus pares i els seus dos germans grans 
i on va viure la família abans que es traslladés a fer-ho al país pirinenc.

cant la relaxació i el benestar que les 
muntanyes i la seva gent d’allà li pro-
porcionen.
 Fa unes setmanes, Férriz va par-
ticipar com a jurat a l’Andorra Kids 
Film Festival. Igual que quan va ac-
tuar al seu país amb l’obra El vigi-
lant del no res, l’actor se sentia «feliç 
de tornar a casa». «És una cosa que 
sempre em fa il·lusió, però si és de la 
mà de la meva feina, encara més», 
precisa. «A més a més, quan actuo a 
Andorra estalvio a la meva mare ha-
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Avinguda de Vallcarca  Pista de bàsquet oberta
«ÉS FANTÀSTIC TENIR UNA PISTA DE BÀSQUET AL DAVANT DE CASA TEVA. 

QUAN EM VE DE GUST, HI BAIXO A PRACTICAR UNS TIRS», EXPLICA FÉRRIZ.

ver-se de desplaçar», afegeix. 
 Férriz va viure a Andorra fins als 
18 anys. «Quan estava a segon curs 
de BUP, una companyia de teatre de 
Puigcerdà va venir a fer-nos un es-
pectacle i vaig sentir que allò era el 
que jo volia fer la resta de la meva vi-
da: anar pels pobles explicant his-
tòries, jugar a modificar l’ànim de 
la gent, de la mateixa manera que el 
teatre em modificava a mi com a ac-
tor», puntualitza.
 «A Barcelona vaig estudiar a 
l’acadèmia Nancy Tuñón i la meva 
primera actuació va ser a Gràcia: 
Sirenas en alquitrán, de Cristina 
Lügstenmann. La vam fer al desa-
paregut Teatre Artenbrut (Perill, 9)», 
relata el tatuador en la ficció de Ci-
tes, que confessa que adora aquests 
dibuixos a la pell, encara que ell no 
en porta. «M’agraden molt. Si no en 
porto, encara, és per qüestions de 
feina. Tapar un tatuatge amb ma-
quillatge suposa més hores de pro-
cés», precisa l’actor.

Vincles especials

Férriz, que va protagonitzar la sè-
rie Serrallonga, de TV-3, és consci-
ent que en la seva elecció del barri 
de Gràcia per viure té motius senti-
mentals. «És com si hagués tingut 
la síndrome de l’emigrant. Vaig ne-
cessitar tornar-hi a buscar les me-
ves arrels», diu. Les compres al mer-
cat de la Travessera empenyent el 
carro de la seva àvia paterna i els 
seus cafès i cerveses a les terrasses 
de Gràcia són records que ara reviu 
com a veí. Un veí que puja al Tibida-
bo a peu i recorre el Parc del Carmel 
per desconnectar, tant com ho fan 
els seus tirs amb dos equips de bàs-
quet a Sants i al Guinardó. 
 A mitjans del mes de gener vi-
nent, Férriz actuarà a la sala Flyhard 
de Sants amb Nausicaa Bonnín en 
l’obra de Carol López Sunday Mor-
ning. I al cine, el veurem l’any que ve 
interpretant un pres republicà en la 
segona guerra mundial, en la copro-
ducció belga-catalana-gallega Lobos 
Sucios, ara de gira per diferents festi-
vals del món.
 Abans, el fundador de les produc-
cions de Rupert (www.rupertfilms.
com), on dirigeix, munta i actua en 
treballs com la pel·lícula Pyrene, una 
tragèdia disfressada de drama que 
busca finançament, actuarà a la sala 

Beckett de Gràcia. Serà del 12 de no-
vembre al 6 de desembre en l’obra 
Snorkel, dirigida per Aleix Fauró. H

Biblioteca Jaume Fuster  Obres i humanitats
«COM A ESTUDIANT (HUMANITATS A LA UOC) HI VINC. VAIG VIURE DOS ANYS A PROP 
DE LA PLAÇA DE LESSEPS I EM VAIG EMPASSAR TOTA LA REMODELACIÓ», DIU.

En tricicle  «Anava de Reig i Bonet a Escorial»
LA MARE DE FÉRRIZ VA NÉIXER  MOLT A PROP DE LA PLAÇA DE ROVIRA, ON 

L’ ÀVIA EL PORTAVA A CÓRRER AMB EL TRICICLE. «PERÒ TENIA ELS MEUS LÍMITS».

Can Punyetes Típiques carns i verdures a la brasa
«AQUÍ ÉS ON MÉS HE VINGUT A DINAR AMB EL MEU PARE. I HI SEGUEIXO VENINT 
BASTANT», DIU AL RESTAURANT DE FRANCISCO GINER, 8-10.

El Nou Candanchú  «Demanava Coca-Cola i patates»
«HI VENIA MOLT AMB EL MEU PARE, QUE ERA MOLT AMIC DE QUINITO, L’ANTIC 
AMO. ARA VINC AQUÍ (PLAÇA DE LA VILA, 9) AMB LA MEVA NÒVIA A DINAR».

uN VEí DE GRÀCIA...  Isak Férriz, actor

«La tradició veïnal 
ajuda a no perdre
l’essència de Gràcia»

DIMECRES
50 28 D’OCTUBRE DEL 2015Districtes


