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El Salva, el fotògraf, i abans cuiner, a la sèrie ‘La Riera’ (TV-3) és el personatge que interpreta l’actor Fèlix Pons, 
veí del Born. El també productor, director i artista escultor, va créixer a Sant Gervasi i fa 16 anys que viu a Ciutat Vella.

un veÍ De CIuTAT veLLA...  Fèlix Pons, actor

«El districte crida auxili per 
contaminació turística»

ViolEta Palazón
CARME ESCALES
BaRCElona

Després de 15 anys dormint en un 
pis del Gòtic, Fèlix Pons (Barcelona, 
1972) va acabar «esgotat de turis-
tes». I buscant un lloc per traslladar-
se amb la seva parella van posar la 
vista a la Vila Olímpica i el Poblenou, 
a Sant Martí, per estar a prop del cen-
tre i del mar, allunyats del bullici 
que deixaven enrere. Però al final 
el pis que els va agradar el van tro-
bar al barri del Born. Es van quedar 
a Ciutat Vella. «Però he de reconèi-
xer que estem molt tranquils», asse-
gura l’actor, encarregat d’interpre-
tar el Salva, el fotògraf de La Riera, la 
sèrie de sobretaula de Televisió de 
Catalunya.
 Si hi ha una cosa del Gòtic que 
troba a faltar l’actor és la força de la 
història a través de les seves pedres, 
perquè li confereix un magnetisme 
especial. «Encara que aquí també te-
nim Santa Maria del Mar, que és una 
passada», puntualitza Pons. «Ciu-
tat Vella guarda el caràcter històric 
de la ciutat, cosa que ha convertit 
el districte en un punt calent turísti-
cament i, per aquesta contaminació 
turística, ara llança un crit d’auxili», 
reflexiona l’actor.
 Pons compara el turisme a Ciu-
tat Vella amb una ferida oberta di-
fícil de curar. «No sé si Colau podrà 
curar-la, és un problema estructu-
ral. Barcelona hauria de ser la ca-
pital cultural del sud d’Europa, i no 
ho és perquè políticament tampoc 
se l’acompanya a ser-ho», afegeix 
Pons. 

Racó tranquil

A pocs metres del Born Centre Cultu-
ral, Pons va trobar la seva nova llar, 
en un assossegat racó de Ciutat Ve-
lla. «M’agrada perquè estic a prop 
del mar i del parc de la Ciutadella, 
que m’oxigenen, i a un cop de bici del 
Poblenou, on tinc el taller», explica. 
Perquè a més d’actor, també és un 
apassionat de les arts plàstiques. 
 Va estudiar escultura a l’Escola 
Massana i des d’aleshores divideix 
les hores de la seva vida professio-

d’una sobreabundància d’establi-
ments de disseny», considera l’ac-
tor, que prepara projectes audiovi-
suals i teatrals. 

Bones connexions 

L’actor insisteix en la necessitat 
d’invertir en cultura. «S’han de po-
tenciar els museus, els teatres i les 
galeries d’art d’aquesta ciutat. Es 
podria crear un circuit d’art con-
temporani», apunta Pons. 
 Pel que fa a la resta, el veí del 
Born aprecia molt les bones con-
nexions de transport, en tren –a 
un pas d’Arc de Triomf– i en me-
tro. Això també va tenir el seu pes 
a l’hora de triar el Born per viure, 
explica Pons, que també va ser in-
tèrpret en dues sèries més de molt 
èxit de TV3. Va ser el Benet, a Vent-
delplà, i Lluís Ayuso, a El cor de la ciu-
tat. També va donar vida al doctor 
Jacobo Muñiz a la sèrie Hospital Cen-
tral, de Telecinco. H

nal entre l’art dramàtic i les belles 
arts. Bé, i les seves hores destinades 
a l’art dramàtic, també les reparteix. 
Unes les destina a la interpretació, i 
les altres, a la creació, producció i di-
recció. 
 Fa tres anys, Pons va posar en 
marxa la seva productora de tea-
tre i arts visuals Arsènic Art Studio 
(www.arsenic.cat). De la seva mà, ja 
han pujat a escena les obres La tardor 
barcelonina; Consejos de un discípulo de 
Morrison a un fanático de Joyce; la tri-
logia sobre la figura de tres pintors: 
Twombly, De Staël i Barceló, i Souvenir. 
Per a aquesta última, la inspiració 
va arribar del videoclub que Pons té 
molt a prop de casa, el Cíclic. 
 Viure al centre de la ciutat no 
significa tenir-ho tot a mà. Ell, per 
exemple, troba a faltar «una bona lli-
breria al barri». «Hi havia una pape-
reria al carrer de Montcada, però la 
van tancar», explica. «Que tanquin 
llibreries és un drama», lamenta. «En 
canvi, em sembla que el Born peca 

33 Fèlix Pons, al Cafè del Born, a la plaça Comercial, 10, un dels llocs que freqüenta al barri on viu.

PLAÇA DE LA PUNTUAL
J «Rusiñol és un referent per a 
les meves arts escèniques i 
plàstiques», diu a prop del bust.

SANTA CATERINA
J «No sóc cap gran xef, però 
m’agrada anar a comprar al 
mercat i cuinar», explica.

CLUB ATLÈTIC BARCELONETA
J «Hi vaig a nedar i també 
m’agrada córrer per la platja».

CAFÈ DEL BORN
J «Aquí veig els partits del Barça. 
I tenen una curiosa exposició de 
culs despullats».

EL BORN CENTRE CULTURAL
J «Massa metres buits, que 
omplirien bé una biblioteca, un 
museu i un teatre», opina.

cinc llocs

AVUI A BARCELONA

LeS CorTS
Concert El cantant mallorquí Bep 
Marquès oferirà un concert aquesta 
tarda a Fnac l’illa per presentar el seu 
últim treball, Vida. a l’avinguda de la 
Diagonal, 549. a les 19.30 hores. 
Entrada gratuïta. 

Música El trio Contrapunt ofereix un 
concert aquesta tarda al Centre Cívic 
Josep Maria trias i Peitx en una 
actuació on el jazz serà l’eix central. a 
Riera Blanca, 1. a les 19.00 hores. 
Entrada lliure.

SAnT mArTÍ
Teatre les actrius ariadna Pastor i 
laura Carbonell (totes dues a la foto) 

interpreten aquesta tarda l’obra Un 
viaje a la luna a l’auditori de Sant Martí 
dels Provençals, un treball que realitza 
un viatge literari i artístic a través de 
les obres de Federico García lorca. 
angeleta Ferrer, 2. a les 20.00 hores. 
accés lliure.

Música Els artistes Wag i Jo ofereixen 
una mostra del seu repertori musical 
aquest migdia a la biblioteca Camp 
de l’arpa en un acte obert a nens i 
nenes a partir de 4 anys. indústria, 
295. a les 12.00 hores. Gratis. 

eIxAmpLe
Llibre aquesta tarda es presenta el 
llibre Un cotxe a reacció i altres 
experiments, del doctor en Ciències 
per la UPC Jordi Mazón, a la Casa 
del llibre del passeig de Gràcia. El 
llibre ofereix l’oportunitat d’aprofundir 
en l’experimentació científica en 
camps com la llum, el so o la massa, 
entre molts altres. Passeig de Gràcia, 
62. a les 18.00 hores. Gratis. 

Concert la banda Wax & Boogie 
actua aquesta nit a la cocteleria 
Milano, en un acte que servirà per 
presentar l’últim treball del grup, 
Come with me. Ronda d’Universitat, 
35. a les 21.00 hores. l’entrada és 
gratuïta, però s’ha de reservar plaça 
trucant al 93 112 71 50).  

Podeu enviar propostes a 
distritos@elperiodico.com

Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.318.70.74

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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