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L’impetuós Fletxa, personatge de ‘L’Avar’ de Molière, en cartell al teatre Goya fins a l’1 de maig, està encarnat per
l’actor Òscar Castellví. Nascut a Sabadell, amb 7 anys ja va debutar al teatre Victoria, al Poble-sec, on viu avui.

un veÍ de sants-montjuïc...  Òscar Castellví, actor

«El Paral·lel és com el West 
End de Londres, però aquí»

VioLetA PALAzóN
CARME ESCALES
BARCeLoNA

Imaginar un nen, de 6 anys, en si-
lenci, assegut entre bastidors men-
tre els actors del Tricicle feien el seu 
espectacle Terrrífic sobre l’escena-
ri del teatre Victòria (Paral·lel, 67) 
és el primer que s’ha de fer per ubi-
car Òscar Castellví (Sabadell, 1985) 
en el seu primer contacte amb 
Barcelona i amb el barri del Poble-
sec, on viu avui.
     El 1991 el pare de Castellví, tèc-
nic del Tricicle (la companyia de 
Joan Gracia, Carles Sans i Paco Mir), 
se l’emportava els caps de setmana. 
«Menjàvem truita de patates per so-
par en un petit bar que no sé si enca-
ra existeix, a prop del teatre. I, men-
tre el meu pare treballava, jo mira-
va la representació del Tricicle, que 
després a casa representava. Per 
mi, era com un joc», rememora Òs-
car Castellví. La seva família pater-
na pertany a una saga molt vincula-
da al teatre. 

Passar-ho bé

A Sabadell, Òscar Castellví ja ha-
via començat a actuar als Pastorets i 
d’altres obres, al teatre Joventut de 
la Faràndula. Però aquell aprenen-
tatge entre bastidors al Victòria de 
Barcelona li va valer el seu debut, als 
7 anys, sobre aquell mateix escenari, 
i al costat del Tricicle. «Per celebrar 
les 500 representacions de Terrrífic, 
van muntar un espectacle amb al-
tres actors. I a mi em van proposar 
ser un dels dos nens que apareixi-
en amb tiradors», explica Castellví. 
Aquell debut forma part del bon re-
cord que va guardar sempre d’aquell 
trosset de ciutat on va anar a viure fa 
sis anys.
 «Abans, venir a Barcelona volia dir 
passar-ho molt bé, perquè venia al te-
atre, i veia aquell enorme carrer ple de 
teatres, el Victòria, el Tantarantana, el 
Condal... L’avinguda del Paral·lel és el 
West End de Londres, aquí», afirma 
l’actor, que fins a l’1 de maig actua al 
teatre Goya, en l’adaptació de Sergi 
Belbel de L’Avar de Molière, sota la di-
recció de Josep Maria Mestres.

molt a prop de casa. El món de l’es-
pectacle l’envolta. «De veïns tinc 
un tècnic de so i una sastre de tea-
tre, i visc al costat del Victòria. Per 
mi, instal·lar-me al Poble-sec és 
com haver tornat a casa. Aquí hi 
ha lloc per a l’oci i la tranquil·litat, i 
els que vénen de fora aporten vida i 
color al barri», diu qui abans va viu-
re al Poblenou i al Born. 
     Castellví, intèrpret d’un jove Llu-
ís Companys a la sèrie documen-
tal de TV-3 El viatge de Companys, va 
ser part de la companyia T6 del Te-
atre Nacional de Catalunya (TNC), 
amb la qual va estrenar 12 obres. 
«Després de l’Institut del Teatre, 
allò va ser la meva segona escola, 
gràcies a actors de la talla d’Àngels 
Poch –que va morir fa un any–. 
De petit, ja era fan d’ella». No par-
lis amb estranys va ser l’última obra 
de Poch. «Parlava del trauma de la 
guerra civil i ens van recomanar vi-
sitar el Refugi 307. Ens va impactar 
molt», recorda Castellví.  H

     Abans de viure a Barcelona, 
Castellví disfrutava amb les seves vi-
sites a la ciutat. «Venia a comprar a 
Discos Castelló (Tallers, 7), on aca-
bo de tornar per acomiadar-me’n, 
perquè tanca, i a patinar amb skate. 
Amb els amics, ens feia gràcia aga-
far el tren a Sabadell i venir a pati-
nar a la plaça dels Països Catalans, 
al davant de l’estació», explica el veí 
del Poble-sec. «En diuen barri, però 
això és un poble petit», diu. 

Amb vida i color

Encara que viu al Poble-sec, Castellví 
segueix connectat a Sabadell, on for-
ma part de la companyia teatral Al 
Galliner, amb la qual va estrenar 
amb els seus col·legues de sempre 
l’obra Els Justos, del francès Albert 
Camus, al sabadellenc teatre L’Es-
truch.
     Un dels seus amics de Sabadell, 
Mario, és el dj Deckart, que punxa 
discos a la sala Apolo, que l’actor té 

33 Òscar Castellví, al davant del Refugi 307, a Nou de la Rambla, 307, on va aprendre sobre el trauma de la guerra civil.

REFUGI 307
J «Mai més enlloc contra ningú 
es llegeix a l’entrar. Fa pensar 
molt». Nou de la Rambla, 175.

INSTITUT DEL TEATRE
J «El somni de tot aspirant a 
actor. En guardo un bon record» . 
Margarida Xirgu, s/n.

PARAL·LEL
J «M’encanta passejar pel que 
és l’avinguda del teatre de 
Barcelona».

ESPANYA INDUSTRIAL
J «El parc és el minipulmó de 
Sants, ideal per llegir i passejar»

BLAI
J «És el carrer dels cafès, les 
tapes i les cerveses abans de 
l’assaig».

cinc llocs

AVUI A BARCELONA

sant martÍ
Documental Aquesta tarda es 
projecta al Centre Cívic Farinera del 
Clot el documental Ailefroide - Les 
fleurs de l’iris bleu, sobre les 
emocions i com trobar-se un mateix 
estant en harmonia amb la natura. 
Després de la projecció, que 
s’emmarca en el festival de la Mostra 
de Fotografia de Muntanya, es 
repartiran els premis d’aquesta edició. 
A Gran Via de les Corts Catalanes, 
837. A les 19.00 hores. Gratuït.

sants-montjuïc
Drons el Meeting Point Creu Coberta 
organitza un concurs infantil de drons, 
en què els guanyadors s’emportaran 

uns drons de joguina de regal. L’acte, 
a més, inclou un vermut popular. A 
Creu Coberta, 26. A les 12.30 hores. 
entrada lliure.

sant andreu
Club de lectura La Biblioteca ignasi 
iglesias acull aquesta tarda la 
celebració d’un club de lectura al 
voltant de la novel·la Les lleis de la 
frontera, de Javier Cercas. Carrer del 
Segre, 24. A les 18.30 hores. entrada 
lliure.

ciutat vella
Tortosa el Born Centre de Cultura i 
Memòria organitza diferents activitats 
a manera d’homenatge al patrimoni 
del riu ebre i de tortosa, una ciutat 
que ha englobat històricament tres 
grans cultures: la cristiana, l’àrab i la 
jueva. A la plaça Comercial, 12. entre 
les 11.30 i les 19.00 hores. entrada 
lliure.

les corts
Llibre el monologuista Andrés 
Palomino presenta aquesta tarda el 
seu llibre Manual para padres frikis 2 a 
l’Fnac L’illa, que defineix com una 
obra per a pares i mares culturalment 
dispersos. A Diagonal, 549. A les 
12.00 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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