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L’autora de l’obra ‘Eva i Adela als afores’, peça teatral que Montse Germán i Rosa Renom pugen a escena 
a la nova Sala Beckett, a Sant Martí, viu en aquest districte. El mar, els parcs i també la calma inspiren Mercè Sarrias. 

una veïna De SanT MaRTÍ...  Mercè Sarrias, dramaturga

«Mar i parcs fan que sigui 
un gran luxe viure aquí»

JUAN LUIS ROD
CARME ESCALES
BARCELONA

Esportistes amb planxes de surf 
o pals i xarxes per muntar un set 
de vòlei platja, baixant cap al mar 
pel carrer de Marina, és una de les 
imatges que singularitzen el barri 
on viu l’autora de teatre, cinema i 
televisió Mercè Sarrias (Barcelona, 
1966). Fa 20 anys que ella i la se·
va parella hi van trobar el pis que 
buscaven, un àtic al barri del Parc 
i la Llacuna del Poblenou. Dues re·
ferències que aquesta llicenciada 
en Ciències de la Informació, a la 
UAB, té molt presents. El Parc és 
el parc de la Ciutadella, i la Llacu·
na recorda el dipòsit d’aigua sobre 
l’actual biblioteca de la Universitat 
Pompeu Fabra, que es va construir 
per regar el parc veí.
 A la Ciutadella, Sarrias li ha tret 
i li treu encara molt partit. «Hi ha 
moltíssima vida en aquest parc. A 
vegades hem anat a córrer, amb la 
meva filla, i donant voltes al Parla-
ment pots trobar-te una demostra-
ció de capoeira (art marcial brasi·
ler) o algú tocant el saxo o fent ma-
labars», explica la veïna. «És màgic 
sortir de casa i viure tot això. Tan 
sols asseguda en un banc, mirant, 
pots viure molts moments mà-
gics», afegeix l’autora de textos te·
atrals com el que fins al 30 d’abril 
representen a la Sala Beckett del 
Poblenou Montse Germán i Rosa 
Renom. «Eva i Adela als afores és 
una obra on poètica i humor pre-
senten dues dones en un espai molt 
estrany, que podria ser qualsevol 
lloc del Poblenou», explica la dra·
maturga.

Horitzó inspirador

Entre els seus contactes de what·
sap, Mercè Sarrias en té un que 
uneix una quinzena de veïnes del 
barri que s’avisen per anar a cami·
nar a la vora del mar. És una cosa 
que ella fa, xerrant amb aquestes 
veïnes, però també sola. «Com que 
treballo a casa, o a la biblioteca de 
la UPF (sota el dipòsit d’aigües, la 
llacuna, actualment buida, que ella 

Fes-me una perduda. És la seva altra 
obra ara també en cartell, al tea·
tre Eòlia, que protagonitzen Mò·
nica Glaenzel, Eli Iranzo i Maria 
Pau Pigem, una comèdia que re·
flexiona sobre el mite de la super-
woman, «contra l’imbècil que va 
inventar aquesta dona orquestra 
que treballa a fora i a dins de ca-
sa, ocupant-se dels fills, de la ca-
sa i de la seva feina», com apunta 
la presentació teatral.
 Són arguments sorprenents pe·
rò quotidians, com certes vivènci·
es que Mercè Sarrias experimen·
ta al districte on viu. «Una tarda, 
vaig anar a recollir una taula que 
havia comprat a Wallapop i vaig 
aparèixer en un lloc al·lucinant», 
explica. «Pintades a la porta, una 
zona tronada com altres del dis-
tricte, espais en constant canvi 
però trasformats amb originals 
idees, com a Utopia 126, un pro-
jecte molt xulo de poesia i foto-
grafia (www.utopia26.com)». H

veu des de casa seva), m’agrada pa-
rar, a la tarda, i sortir a caminar», ex·
plica. «Acostumo a anar fins a l’ho-
tel Vela i tornar. El mar és l’horitzó 
on deixes perdre la mirada. Darre-
re de l’hotel Vela hi ha una espla-
nada on m’agrada fer-ho especial-
ment perquè, mirant al mar, et sents 
com en un vaixell, però sense ma-
rejar-te. A l’estiu, al tornar, em ba-
nyo, abans d’arribar a casa», afe·
geix l’autora.

Ambient ‘casual’

«Aquest rotllo de platja, una mica 
casual, és propi del nostre barri», 
destaca. «El mar i tants parcs, pe-
tits i grans, fa que sigui un gran lu-
xe viure aquí», considera l’autora, 
que ara prepara el guió d’una pel·
lícula i és part també de l’equip de 
guionistes de la nova sèrie de TV·
3 que substituirà, a la sobretaula, 
La Riera. De calma i inspiració en 
té molta al seu barri la creadora de 

33 La dramaturga Mercè Sarrias, a la terrassa de la biblioteca de Les Aigües, al campus Ciutadella de la UPF.

LES AIGÜES
J «Les vistes d’aquesta ubicació 
són magnífiques», diu sobre el 
campus Ciutadella de la UPF.

LA PLATJA
J «En temporada alta, m’agrada 
aprofitar els dies de pluja, i venir 
a caminar. No hi ha ningú».

EL 22@
J «M’agraden aquests espais 
encara tronats d’aquesta zona».

BIBLIOTECA BENGUEREL
J «Aquí i a la de Les Aigües hi vaig 
molt. És un altre valor del barri».

SALA BECKETT
J «Han fet una rehabilitació 
extraordinària i han connectat 
molt bé amb el barri. El bar li 
donarà molta vida també».

cinc llocs

AVUI A BARCELONA

eIXaMPLe
Fotos i boira. Inauguració de 
l’exposició de fotografia [Re]velats, de 
Jordi Comas, que pretén documentar 
el procés de revelat de la fotografia 
amb imatges de paisatges amb la 
boira com a protagonista. A la Casa 
Golferichs. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 491. De 10.30 a 13.30 
hores i de 17.30 a 20.30 hores. 
Gratis. 

GRÀCIa
Blues El pianista barceloní de boogie 
woogie, David Giorcelli, s’uneix a 
l’espectacular veu de Ster Waz (tots 
dos a la foto) per actuar al Barcelona 
Pipa Club dins del cicle musical Blues 

sense cables. Al carrer de Santa 
Eulàlia, 21. A les 23.00 hores.  
Gratis.

CIuTaT veLLa
Artesania Nova edició de Drap-Art, 
un mercat artesà amb tallers de 
reciclatge creatiu, cultura i 
sostenibilitat per fomentar el consum 
responsable. Els punts de venda es 
munten a la plaça Reial. De 10.00 a 
23.00 hores. Gratis. 

nOu BaRRIS
Aus Una xerrada per conèixer quines 
aus hi ha al parc metropolità de 
Collserola i una passejada per 
identificar-les i observar-les amb 
prismàtics són els principals 
ingredients del taller Coneguem les 
aus de Collserola. Al Castell de Torre 
Baró. Carretera Alta de les Roquetes, 
309. A les 11.00 hores. Inscripció 
prèvia. Gratis.

Recital Poder aportar escrits propis o 
d’altres autors i narrar-los al públic 
assistent acompanyat per un fons 
musical a escollir és l’objectiu de 
Narrativa lliure de prosa i poesia. A 
l’acabar es debatrà el text presentat. 
Al Centre Cívic Can Verdaguer. Carrer 
de Piferrer, 94. A les 17.30 hores. 
Gratis.

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 93.298.70.00

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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