
Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        14/03/2005

Secció: Coses de la vida   Pàg: 32

SERGI: COMPRA AMB CRITERI I TRACTE PERSONAL 

EL RACÓ DE // MERCAT DE LA CONCEPCIÓ >> SERGI BELBEL, AUTOR I DIRECTOR DE
TEATRE

JORDI SUBIRANA

Mercat de la Concepció
Aragó, 311, bis
T. 934575329

Cada dissabte a primera hora, el dramaturg Sergi Belbel agafa el carret i va a la plaça. Va començar a
fre- qüentar mercats en un intent de millorar la dieta i avui no hi ha setmana que no en visiti. Es va
iniciar al Ninot, però fa sis anys va convertir el mercat de la Concepció en el seu racó predilecte de
Barcelona.
"És un mercat ampli en què es compra amb comoditat". Els passadissos són amples, les 30 parades,
entre les quals abunden fruiteries, peixateries i xarcuteries, llueixen. Disposa de pàrquing i d'un súper en
què per llei no venen productes frescos.
Belbel arriba a les deu i no se'n va fins dues hores després. No només compra. Belbel pren el cafè en
un dels bars, llegeix el diari... Despert i tranquil, el director emprèn el difícil treball d'omplir el carret "amb
criteri". S'ho pren amb calma. Recorre les parades, observa la fruita, olora el peix.... No li importa fer cua
si sap que li vendran el filet tendre o el lluç fresc que busca. És el cas de les parades de la Mercè, en
què gairebé sempre adquireix el pollastre, els ous i el foie, i la de l'Angeleta, en què arreplega fruites i
verdures. L'espera l'aprofita per parlar amb veïns i comerciants. A la Concepció, on s'accedeix per
Aragó i per una floristeria de València, tothom es coneix. "L'ambient és de barri i el tracte, personal". 
EL PERIÓDICO inicia una
sèrie en què destacats
personatges parlen del
seu racó favorit de
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