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El corrupte jutge de la sèrie ‘Nit i dia’, de TV-3, i director d’‘El recanvi’ (Teatre Borràs), Mario Gas, viu al barri del Putxet i el 
Farró, a Sarrià-Sant Gervasi. Places i carrerons envolten la seva vida. També la seva tasca professional en teatre i televisió

un veí de sarrià-sant gervasi...  Mario Gas, actor i director

«No tinc terrassa, però sí un 
barri, el Putxet i el Farró»

VIOLETA PALAZÓN
CARME ESCALES
BARCELONA

Mario Gas va néixer a Montevideo, 
el 1947. «Els meus pares havien anat  
allà a treballar amb la companyia de 
sarsueles del mestre Sorozábal, i 
allà vaig néixer jo», explica l’actor 
i director, veí del barri del Putxet i 
el Farró, a l’extrem més oriental del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi. Pla-
ces i carrerons fan allà la seva vida 
còmoda i agradable, tranquil·la. És 
la vida de barri que ell admira. 
 Gas va arribar a la ciutat quan a 
penes tenia dos anys, va viure a Ciu-
tat Vella fins als 17 anys i després 
es va traslladar, també amb els pa-
res, al mateix districte on encara 
resideix avui. «Vivíem al carrer de 
Lucà, teníem el parc de la Tamari-
ta i el parc Güell a una passa», recor-
da. «Jo estudiava anglès a l’Institut 
d’Estudis Nord-americans (IEN), a 
la via Augusta, al qual estava vincu-
lat el teatre on es va muntar la com-
panyia Gogo Teatro Experimental 
Independiente, dirigida per Santia-
go Sans, i en la qual vam estar amb 
actors com Carles Canut», reme-
mora l’intèrpret del malèvol jutge 
de la sèrie de TV-3 Nit i dia.

Disfrutar del carrer

Gas és un autèntic amant del con-
cepte de barri. «El barri fa la teva ca-
sa molt més gran del que és. Quan 
a mi em pregunten si tinc terrassa a 
casa, jo dic: no tinc terrassa, però 
sí tinc tot un barri, el Putxet i el Far-
ró. Aquí es conserva aquella vida de 
barri, tranquil·la, i és fantàstic», ex-
plica el director d’El recanvi, la cítri-
ca comèdia que obre els ulls sobre la 
fabricació de líders polítics. El text 
de l’obra, en mans de Roger Peña, 
ha guanyat el premi Temporada Al-
ta. Estarà en escena fins al 3 d’abril 
al Teatre Borràs a càrrec de Mia Es-
teve i Ivan Morales.
 Gas també dirigeix les actrius 
Núria Espert i Carlota Olcina, que 
al setembre estrenaran Incendis, a 
Madrid. Allà també té un barri, el 
de Las Cortes, i casa seva, a la pla-
ça de Santa Ana. A Barcelona, resi-

 La taverna de Lesseps (Septi-
mània, 23), La bodega (Molina, 2), 
el Tris Tras (Molina, 8) i el Pa de 
Sucre (Septimània, 42) són locals 
pròxims que l’actor freqüenta. 
«Són llocs on et tracten bé i en els 
quals s’acaba compartint certa 
intimitat que et fa sentir que per-
tanys al barri. A mi m’agrada molt 
Barcelona, me l’he recorregut de 
dalt a baix i m’encanta la ciutat, 
però si tens un barri ric, amb bo-
tigues i activitat, i festes veïnals 
com les de la plaça de Manyé i Fla-
quer és fantàstic», considera. 
 «Quan juga el Barça, al bar Gar-
ma encenen les dues pantalles 
de tele grans i s’omple de gent. 
Aquest bar és com una extensió 
del meu menjador. I quan tornes 
tard a casa, sempre hi pots entrar 
a picar alguna cosa», explica Gas, 
un enamorat del Putxet i el Far-
ró que encara recorda amb molt 
d’enyor la seva infància al barri de 
la Ribera.  H

deix a la plaça de Sant Joaquim. Gas 
volta per les places i els carrerons 
que envolten casa seva, i les assabo-
reix des de la taula dels restaurants 
o les terrasses dels bars. «Jo reivin-
dico el barri. T’hi sents més prote-
git, encara que també he viscut en 
carrers amplis i pisos alts, i sempre 
m’hi he sentit bé», diu Gas, que és el 
director del musical El hombre de la 
Mancha, que s’estrenarà a l’agost al 
Liceu.

Sentit de pertinença

«A mi m’agrada canviar de pisos», 
puntualitza Gas. «Però, allà on vaig, 
sempre he trobat el meu bar de re-
ferència, a prop de casa, per que-
dar, llegir el diari, esmorzar o dinar», 
expressa l’actor, que a l’octubre es-
trenarà al teatre Romea El filósofo 
declara, de Juan Villoro. «M’agrada 
menjar bé, però sa. Jo només cui-
no coses molt bàsiques», confes-
sa Gas.

33 Mario Gas, el jutge de ‘Nit i dia’ de TV-3 i director d’‘El recanvi’, a la plaça de Sant Joaquim.

BAR GARMA
J «M’agrada baixar-hi a esmorzar 
o a dinar. Sempre hi ha ambient».

SAPOR D’ITALIA
J «Aquí hi quedo molt. És un 
restaurant italohindú, i tot ho fan 
molt bo».

LIADÍSIMO
J «Tant a la terrassa com a 
l’interior, s’hi està la mar de bé i 
tenen un menú fantàstic».

LA XARCU
J «Sempre faig reunions aquí. El 
Jaume, el propietari, ja m’ho diu: 
‘Aquest és el teu despatx’». 

GOGO TEATRE EXPERIMENTAL 
«Santiago Sans va dirigir als anys 
60 el nostre teatre independent, 
al IEN, a la via Augusta, 123».

cinc llocs

AVUI A BARCELONA

sant Martí
Sèrie Fnac Diagonal Mar organitza 
aquesta tarda la projecció dels dos 
primers capítols de la setena 
temporada de la sèrie Hijos de la 
anarquía, la qual relata la vida  
d’un grup de motards que operen 
il·legalment en un poble fictici de 
Califòrnia. Diagonal, 3. A les 18.00 
hores. Gratuït.

eixaMple
Saxo L’Institut Francès realitza una 
exposició amb 30 dibuixos sobre la 
figura d’Adolphe Sax (foto), el creador 
d’instruments de música com el 
saxofon. La mostra, creada per 
Wallonie-Bruxelles International, es 

pot visitar fins al dia 14 d’abril. Carrer 
de Moià, 8. Entre les 10.00 i les 13.00 
hores. Entrada lliure. 

nou barris
Dona Últims dies per visitar 
l’exposició Mostra d’Art en  
Femení, realitzada per dones del 
districte i que mostra l’erotisme i la 
sensualitat mitjançant la pintura, la 
fotografia i la il·lustració. La mostra  
es pot visitar al Centre Cívic Torre 
Llobeta fins al 31 de març. Carrer de 
la Santa Fe, 2. Entre les 10.00 i les 
13.30 i les 17.00 i les 21.00 hores. 
Entrada lliure.

Futbol L’escola El Turó organitza 
aquest migdia una jornada de portes 
obertes a les seves instal·lacions per 
celebrar una matinal de futbol oberta 
als nens i nenes que així ho desitgin, 
així com als pares. A Peñalara, 19.  
A les 12.00 hores. Gratuït.

les corts
Viatges El Centre Cívic Can Deu 
organitza fins al dia 31 l’exposició 
Indrets, de Rosa Santamaria Bacardit, 
en la qual l’artista reflecteix racons 
especials dels llocs on ha viatjat i 
obres de tipus més intimista. Plaça de 
la Concòrdia, 13. Entre les 9.00 i les 
22.00 hores. Entrada lliure.

Podeu enviar les vostres 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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