
tes fa quatre anys. «Aquí ve molta 
gent soltera, divorciats –aclareix 
Alfred Picó–, però no té res a veure 
amb els grups de singles. A les nos-
tres festes també vénen moltes pa-
relles».
 Alguns d’habituals, com Montse 
Valls, «fitxen cada primer dijous de 
mes» des de fa vuit anys. «Només  
me n’he perdut tres», explica Valls. 
«No sempre em quedo fins a les sis 
del matí. Moltes vegades vinc per 
saludar els amics i fer una copa».

COREOGRAFIES / La festa dels vuitanta 
està oberta a la participació. «A ve-
gades ens suggereixen festes temà-
tiques, com anar tots de blanc, o 
ens demanen fer coreografies a 
l’escenari. I nosaltres, encantats. 
Els ajudem en el que calgui. No és 
la nostra festa, és la festa de tot-
hom», explica Alfred Picó, que ca-
da nit abans del concert es reuneix 
amb el seu germà en un restaurant 
de la zona. «Els restauradors de 
Sarrià-Sant Gervasi –continua di-
ent l’organitzador– deuen estar 
encantats amb nosaltres perquè 
molts queden per sopar abans d’en-
trar a la sala». H

EXPOSICIÓ 3 Demà, 19 de no-
vembre, s’inaugura a la Bibliote-
ca Joan Maragall (Sant Gervasi de 
Cassoles, 85) la mostra itinerant 
Més a prop, coneixement, compromís 
i cooperació. Les activitats relaci-
onades, programades fins al 30 
de gener, tindran lloc en altres 
equipaments del districte com 
la Casa Sagnier i el Centre Cívic 
Vil·la Florida. L’objectiu és sen-
sibilitzar sobre la pau i els drets 
humans.

Mostra itinerant 
sobre la cooperació 
internacional  

ACTIVITATS 3 Dimecres que ve, 
25 de novembre, comença al Cen-
tre Cívic Sarrià (Eduardo Conde, 
22) el cicle de poesia a viva veu 
Poesia gastronòmica, que combina 
rimes i cuina. Els responsables 
d’aquesta activitat, oberta al pú-
blic, són membres del grup de 
poesia del mateix centre cívic. El 
recital començarà a les 17.30 ho-
res i tindrà una durada aproxi-
mada de dues hores. 

El Centre Cívic Sarrià 
programa un cicle de 
poesia gastronòmica

PARTICIPACIÓ 3 L’últim con-
sell de barri de l’any a Sarrià-
Sant Gervasi té lloc aquesta tar-
da (19 hores) al Centre Cívic Casa 
Orlandai (Jaume Piquet, 23). En 
aquesta reunió, veïns i entitats 
tractaran temes relacionats amb 
Sarrià, com a pas previ a l’elabo-
ració del Pla d’Actuació de Dis-
tricte (PAD). Aquest mes ja s’han 
realitzat cinc consells més a la 
resta de barris. 

L’últim consell 
de barri té lloc al 
barri de Sarrià

OBRES 3 Aquest dilluns van 
començar les obres a la plaça 
d’Amich, al barri de Sarrià. L’ob-
jectiu d’aquestes obres és, se-
gons fonts municipals, «millorar 
la mobilitat i l’accessibilitat dels 
vianants i reordenar l’espai». Les 
obres per a la urbanització provi-
sional de la plaça, situada a Ma-
jor de Sarrià, a l’altura carrer de 
Margenat,  s’allargaran fins al 27 
de novembre. 

Urbanització 
provisional de la 
plaça d’Amich

J La festa dels vuitanta  
comença puntualment a la 
mitjanit de tots els primers 
dijous de mes. «El més normal  
en qualsevol sala és començar 
amb música tranquil·la i guardar 
els temes més ballables per 
quan la sala està gairebé plena. 
Però aquí la sala s’omple molt 
ràpid. A les 00.30 hores ja hi ha 
gent a la pista i deixo anar els 
primers hits», explica David  
Picó, també conegut amb l’àlies 
Dj Dijous.

J Per als responsables de La 
festa dels vuitanta punxar 
música de fa tres dècades no té 
res de nostàlgia. «¿Escoltar 
cants gregorians o Mozart és 
nostàlgia? Aquí la gent vol viure 
el present», explica David, 
guionista de professió i 
responsable de la selecció 
musical. «El meu germà, Alfred, 
als 80 escoltava Spandau Ballet, 
Depeche Mode i la música de 
ball, entre altres coses. A mi 
m’agradava més la new wave,  
el postpunk… De New Order a 
Kraftwerk», precisa David, que 
punxa pensant en el públic de  
les festes.

J Hi ha un clàssic que no falta 
mai: el tema principal de la 
banda sonora de La gran evasió, 
protagonitzada per Steve 
McQueen. «Amb aquest tema 
acomiadem la festa, i és graciós 
veure com la gent se’n va 
xiulant-la», comenta Dj Dijous.

GRANS TEMES 
PER EVADIR-SE

música

La segona edició de la 
Mostra de Teatre de 
Sarrià-Sant Gervasi, 
dirigida a les com-
panyies amateurs del 
districte, ha aixecat 

el teló al Centre Cívic Vil·la Flori-
da (Muntaner, 544). L’any passat, 
també a finals d’octubre, va tenir 
lloc al Centre Cívic Vallvidrera-Váz-
quez Montalbán. «Des del primer 
moment vam tenir clar que havia de 
ser una mostra itinerant, per arri-
bar a més gent, per obrir-nos a al-
tres públics», explica un dels ideò-
legs de la mostra, Carles Cuní, actor 
i president de la companyia Elenc 
J.V. Foix.
 Els encarregats d’obrir la mos-
tra van ser els actors de La Bombe-
ta, que van adaptar l’obra Prometeo, 
divendres passat 30 d’octubre. Una 
setmana després, el 6 de novembre, 
va ser el torn de l’Elenc J.V. Foix i les 
seves escenes quotidianes de Quina 
barra. Falten dues obres, el 20 i el 27 
de novembre. «En les dues prime-
res obres hem comptabilitzat unes 
70 persones, i estem molt contents. 
En l’anterior edició, potser perquè 
la ubicació era menys cèntrica, vam 
tenir la meitat de públic», explica sa-
tisfet Cuní, que agraeix «la implica-
ció del personal del Centre Cívic Vil-
la Florida».

Suport a actors locals

L’objectiu d’aquesta iniciativa, im-
pulsada per les mateixes companyi-
es d’aficionats i l’Associació de Ve-
ïns de Sarrià amb la complicitat del 
districte, és recolzar el teatre local i 
fomentar el seu consum. Com a no-
vetat, totes les obres tenen entrada 
lliure. L’any passat tenien un preu 
simbòlic de 3,5 euros. «El cost de la 
producció aquesta vegada és assu-
mit pel centre cívic. Aquí la majoria 
de les activitats són gratuïtes per-
què el nostre principal objectiu és la 
divulgació cultural», explica Sara Vi-
co, directora del Centre Cívic Vil·la 
Florida, amb experiència en la pro-
gramació de teatre professional de 
petit format. «Encara que no tenim 
un teatre pròpiament dit –afegeix Vi-
co–, acollim des de fa uns vuit anys 
el cicle Petites Bambolines».
 Algunes de les obres programa-
des en la segona Mostra de Teatre 
de Sarrià-Sant Gervasi s’han adap-
tat a les característiques de la sala 
d’actes de l’equipament. «No hi ha 
bambolines ni vestidors, però els 
actors aficionats preferim una co-
sa així, més familiar. Unes 70 per-

sones a Vil·la Florida et fan sen-
tir molt acompanyat. Però les ma-
teixes persones en un teatre gran 
ens farien sentir despullats», su-
bratlla Cuní.

Entre amics

Els que coneixen bé la sala d’actes 
del Vil·la Florida són els actors de 
la companyia Teatre Molt Particu-
lar, el grup de teatre del centre cí-
vic. «Més que companyia, que so-
na molt pretensiós, som un grup 
d’amics», puntualitza un dels seus 
actors, Jesús Pernas, de 78 anys. Ell 
i els seus companys, la majoria ju-
bilats, oferiran la comèdia El testa-
ment d’en Nasi el pròxim 27 de no-
vembre a les set de la tarda. L’obra, 
adaptació al teatre del conte del 
monjo Francesc Eiximenis, nas-
cut el 1340, gira entorn d’una he-
rència i la picaresca que suscita. 
«Sempre fem funcions divertides, 
optimistes. Aquí venim per passar 
una bona estona i també per fer-la 
passar», conclou Pernas. H

L.B.
BARCELONA

33 Assaig 8Trobada dels membres de la companyia Teatre Molt Particular.
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La iniciativa 
impulsada pels 
grups d’actors 
aficionats 
persegueix 
fomentar el 
consum de teatre 
de petit format

Afició a les taules
La Mostra de Teatre de Sarrià-Sant Gervasi recala a Vil·la florida en la 
seva segona edició H Hi participen quatre companyies d’‘amateurs’

MOSTRA DE TEATRE  
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