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Manu, el bomber de ‘REC’, la pel·lícula de Jaume Balagueró, és l’actor Ferran Terraza, que també protagonitza
l’espectacle d’homenatge a Rubianes. Santandreuenc d’adopció, repassa els llocs del barri que més li agrada.

un veí de sant andReu...  Ferran Terraza, actor

«Em vaig enamorar d’un barri 
amb molts grups de teatre»

ÁLVARO MONGE
CARME ESCALES
BARCELONA

Ferran Terraza (Barcelona, 1968) va 
néixer en territori adjacent a Sant 
Andreu, al barri de Sant Martí de 
Provençals. I des d’allà, quan tenia 
19 anys, emprenia setmanalment 
la passejada camp a través fins als 
carrerons que han conservat fins 
avui l’aspecte rural i més autèntic 
de l’antic poble de Sant Andreu del 
Palomar.
 Algú li havia comentat que al lo-
cal de la Societat Coral La Lira de 
Sant Andreu es feien moltes activi-
tats. Entre elles, teatre. I que a més 
anaven mancats d’actors. «Jo ja ha-
via fet els meus primers passets 
com a actor en les representacions 
de Nadal del col·legi, a EGB i BUP. I 
vaig anar a conèixer els responsa-
bles de la secció de teatre de La Li-
ra», recorda.

40 minuts a peu

Terraza trigava 40 minuts a peu 
per arribar a l’escenari. I el mateix 
temps per tornar. «Em vaig enamo-
rar del barri i de l’ambient de La Lira. 
Aquí, a Sant Andreu, hi havia mol-
ta més vida que d’on jo venia», afe-
geix el protagonista de la pel·lícula 
REC, de Jaume Balagueró, i tribut de 
Pepe Rubianes. «Parlem d’un bar-
ri que tenia, i encara té, un munt de 
grups de teatre: el del Centre Cívic, 
el del Casal Catòlic... Però el meu 
grup de referència era el de La Li-
ra», assevera. 
  Terraza, que al novembre farà 
20 mesos d’actuacions sense inter-
rupció de l’espectacle que emula 
el de Pepe Rubianes, és exalumne 
de l’escola d’actors Nancy Tuñón 
(Mozart, 19-21), al rovell de l’ou de 
Gràcia. «Els meus quatre anys allà 
em van servir per adonar-me que 
és cert, que una vegada t’entra el 
cuquet del teatre, ja no hi ha mar-
xa enrere», reflexiona l’actor, que 
ja compta amb 22 anys de carrera.
 El seu debut va ser al Teatreneu 
de Gràcia (Terol, 26), interpretant 
una dotzena de personatges dife-
rents en la comèdia Les obres com-

bé perquè a Sant Andreu, corres 
el risc d’acabar fent moltíssimes 
coses, i molt a gust, sense sortir 
d’aquí», afegeix. 
 «A mi m’agrada sentir-me 
santandreuenc. I sempre dic barri 
al que altres anomenen poble, no 
per disminuir-lo, sinó per com és 
d’entranyable. Aquí la gent s’atura 
i se saluda pel carrer», puntualitza 
Terraza, que demà serà Pepe Rubi-
anes a Riudecols (Baix Camp), i al 
novembre, a Arenys de Munt, Tor-
relles de Llobregat, Palafrugell...  
La seva gira, gira i gira...
 Des que la Societat Coral La Li-
ra el va fer pujar a escena, ha apa-
regut en sèries com El cor de la ciu-
tat, obres teatrals com El somni 
d’una nit d’estiu i les pel·lícules Mes-
si (d’Álex de la Iglesia), a més de la 
taquillera REC. «De La Lira, a l’al-
fombra vermella del Festival de 
Venècia, on es va estrenar el 2007, 
tot un somni», rememora aquest 
santandreuenc d’adopció. H

pletes de Shakespeare, abreujades. Més 
tard va fer Las historias de la puta mi-
li: en Irak i El martirio de San Sebastián, 
amb la Fura dels Baus i compartint 
protagonisme amb Miguel Bosé.

Nous hàbits

El teatre i aquell afecte que esta-
va agafant Terraza pel barri, el van 
mantenir en contacte continuat 
amb Sant Andreu fins al 1995. «Vaig 
fer molta vida allà fins llavors», re-
sumeix. Però no va ser fins a l’any 
2006 quan es va instal·lar a viure a 
Sant Andreu, d’on és la seva parella, 
i va començar a comprar el pa entre 
santandreuencs i a conversar amb 
veïns en tots els espais públics.
  «Sant Andreu et convida a re-
plantejar-te certs hàbits», afirma 
l’actor.  ¿Com quins? «Et reformu-
les coses com tenir cotxe. Primer 
perquè és molt difícil aparcar i tran-
sitar en un barri amb molts carrers 
de vianants», justifica. «Però tam-

33 L’actor Ferran Terraza, a l’escenari del teatre de la Societat Coral la Lira de Sant Andreu, on va començar a actuar.

SOCIETAT CORAL LA LIRA
J «Aquí va començar tot. Vaig venir 
amb 19 o 20 anys a iniciar-me en el 
teatre amateur». (Coroleu, 15)

BAR COLOMBIA 
J «El meu bar de referència. Cafè i 
croissant al matí, i a la tarda, 
cerveseta». (Fabra i Puig, 1)

BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS
J «En sóc usuari setmanal de 
llibres i vídeos. I hi vinc també a 
estudiar textos». 

FÀBRICA DE CREACIÓ
J «És un equipament brutal», diu, al 
rehabilitat espai de la Fabra i Coats.

PLAÇA DE MASADAS
J «Aquí vaig gravar seqüències 
del meu personatge a El cor de la 
ciutat».

cinc llocs

AVUI A BARCELONA

sants-MOntJuÏC
Hostafrancs Amb motiu de la Festa 
Major d’Hostafrancs, aquest barri 
celebra tot el cap de setmana moltes 
activitats. Destaca la Fira Medieval, 
que s’inaugura avui, a les 12.30 
hores, al carrer de Creu Coberta. 
Entre altres actes hi ha intercanvi de 
xapes de cava i la tradicional 
trepitjada de raïm al carrer de Llobet. 
Gratis.

CIutat veLLa
‘Downtown Market’ Torna al 
Maremàgnum el Downtown Market 
amb diversos concerts gratuïts a més 
de moda de joves dissenyadors i una 
variada oferta gastronòmica de food 

trucks. Les actuacions musicals les 
encapçalen Trau (18.00), Xarim Aresté 
(19.30) i Mazoni –foto–  (21.00). Gratis.

Biomedicina El Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
celebra el seu Open Day per acostar 
la ciència als ciutadans. Hi ha visites 
guiades ,12 conferències científiques, 
molts tallers i activitats per a nens. A 
Dr. Aiguader, 88. D’11.00 a 20.00 h. 
Gratis.

HORta-GuInaRdÓ
Moda a peu de carrer L’Eix 
Comercial Cor d’Horta i Mercat i 
Barcelona Comerç organitzen una 
desfilada de moda  tardor-hivern en 
una gran passarel·la al carrer de Tajo, 
davant del mercat. 20.30 h. Gratis.

saRRIÀ-sant GeRvasI
Màgia Cosmocaixa celebra una nit 
dedicada a la ciència i la màgia amb 
xerrades, audiovisuals, il·lusions... A 
Isaac Newton, 26. 19.00 a 00.00 h. 
Gratis.

eIxaMpLe
Discapacitat i sexe La psicòloga 
Gemma Deulofeu parla sobre sexe i 
discapacitat intel·lectual. A Bande à 
Part. París, 143. A les 11.00. Gratis.

Podeu enviar propostes d’actes 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 93.298.70.00

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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