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l'itinerari

Els carrers i les places de Sarrià-Sant 

Gervasi que visitem es converteixen en 

espais teatrals on la ficció de Rodoreda 

esdevé ben real

Aquest itinerari pel barri de Sant Gervasi pretén ser un recorregut pels espais més 

emblemàtics de la figura de Mercè Rodoreda: passejarem pels espais on va viure i 

créixer l’escriptora, però també pels seus espais vitals (la infantesa, la guerra, l’exili...) 

i, sobretot, pels seus espais narratius (contes, novel·les, personatges, influències...). 

En aquest recorregut ens acompanyen personatges i escenes creades per Rodoreda, 

d’aquesta  manera,  els  carrers  i  les  places  que visitem es  converteixen  en espais 

teatrals on la ficció de Rodoreda esdevé ben real. 

El que oferim és un itinerari teatralitzat. En aquest passeig, en certs punts concrets, els 

personatges de Rodoreda prenen vida per poder aportar de viva veu, per mostrar, tot 

allò  que volem dir.  És per  això  que els  contes ens seran molt  útils:  les tècniques 

narratives dels contes de Rodoreda utilitzen el diàleg típic de Hemingway o els tímids 

monòlegs interiors que tan sols amb una lectura hom té la sensació de tenir present un 

personatge de carn i ossos davant. Utilitzem tots aquests recursos que ens brinda la 

pròpia  escriptora,  per  poder  elaborar  un  recorregut  ple  de  les  històries  més 

característiques de Mercè Rodoreda.

Aportarem una mirada transversal a l’obra de Mercè Rodoreda. No volem anècdotes ni 

explicar trames literàries i prou: proposem una mirada que pugui aportar una idea de 

conjunt, general i global de tota la seva obra. És per això que, malgrat es parlaran  de 

les  seves  obres  més  significatives,  preferim  posar  l’accent  en  aquelles  creacions, 

potser de menys  fortuna mediàtica, com la gran vareitat de contes, que aporten una 

visió més global de  l’obra de Rodoreda. 



A partir de les experiències vitals que ens contaran diversos personatges, és a dir, a 

partir  del  teatre,  i  de  l’ajuda del  guia  que serà  el  fil  conductor,  els  participans  de 

l’itinerari tindran una visió global de les experiències vitals de l’escriptora i, alhora, un 

coneixement transversal de l’obra



la companyia
Els  Pirates  Teatre  va  celebrar  el  2011  els  10  anys  des  de  l'estrena  del  primer 

espectacle. La companyia manté els seus ideals, oberta a totes les arts escèniques i 

capaç  d'interpretar  obres  de  gèneres  i  formats  molt  diversos,  així  com  adaptar  i 

teatralizar textos de la literatura catalana i universal. El seu teatre és sempre original i 

creatiu, amb forts vincles amb la música, i proximitat amb el públic. Des que es va 

formar el grup l'any 2001 els seus membres han compartit les ganes de crear i jugar 

sobre l'escenari.

Actualment tenen en cartell Comedy Tonight, espectacle de creació, La corda fluixa de 

diversos autors i El darrer triangle basat en l'obra de Joan Brossa. En l'àmbit de teatre 

familiar, realitzen les audicions musicals Un viatge pel musical i L'aventura del teatre i  

la música, així com també Ulisses, una odissea musical.

També hi ha en cartell l'espectacle Teatre de carrer de Joan Brossa, dirigit per Adrià 

Aubert. És un espectacle inèdit de poesia visual per a representar a l'aire lliure, el qual 

s'ha pogut veure al Theatre du petit Parmantier de Paris (2009), els festivals Taca d’Oli 

(Reus, 2008), Tempo Mutevole (Venecia, 2007), Barribrossa  (Brossa Espai Escènic, 

2006  i  2007),  Megafon  (Bochum,  2006)  i  EYE  European  Young  Expressions 

(Düsseldorf, 2006); així com a la Sala Luz de Gas de Barcelona (2005).



Desde 2005 col·labora amb Anna Maluquer encarregant-se de teatralitzar els itineraris 

literaris sota el títol Sarrià poètic, junt amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la Xarxa 

de Patrimoni Literari de Sarrià, on es revisen autors com Foix, Brossa, Riba, Arderiu o 

Goytisolo. La companyia va ser també l'encarregada de la creació i interpretació dels 

itineraris Un volt  pel Sant Feliu de Gaziel  (2007), Joaquim Ruyra a Blanes i  Ángel 

Guimerà al  Vendrell   (2009-2010)  dirigides per  Llorenç González i  Maria  Canelles. 

Actualment representem també l’itinerari Jove Rodoreda encarregat també pel Districte 

de Sarrià-Sant Gervasi.

Oberts a totes les arts escèniques i 
capaços d'interpretar espectacles de 

gèneres molt diversos, hem presentat 
aquesta temporada fins a 3 

espectacles en sales barcelonines, 
infantils i per a públic adult.

Des de 2004 creen la paròdia electoral Polítics compromesos, adaptada a cada ocasió 

a la cita electoral concreta i a la situació política del moment, en col·laboració amb 5inc 

Teatre i el grup de música Atzur. Amb la intenció d'integrar-se al territori social en què 

conviuen, Els Pirates Teatre van impulsar el 2001 el ressorgiment d’Els Pastorets de 

Vallvidrera, dels quals des d'aquell moment en porten la direcció artística.

Els Pirates Teatre s'encarrega sovint de la idea i execució d'actes com la cloenda de la 

1a Fira de Música Infantil amb Els Jocs Florals dels pèlags (Vilobí del Penedès, 2008); 

la inauguració del Festival Primavera Francòfona (Institut Francès, 2008), etc..També 

és el grup encarregat del lliurament de premis dels Jocs Florals del Districte Sarrià-

Sant Gervasi, a l’Auditori del Cosmocaixa. 

La  companyia  també ha fet L'alegria  que passa,  de  Santiago Rusiñol  (2004),  i  el 

musical  Els Pirates de Gilbert i Sullivan, de 2001 a 2003. Aquest musical els va unir 

com a grup, i el dugueren per diversos teatres de Barcelona (Sala Luz de Gas), de 

Catalunya  (Arenys de Mar, Serra d’Almos), a Perpinyà i a les Illes Balears (Teatre de 

la Mar de Palma i Teatre d’Alcúdia), encara com a companyia no professional.

En la temporada 2011-12, s'han pogut veure a les cartelleres barcelonines, diverses 

produccions de la companyia: Ulisses, una odissea musical al Teatre Regina; El darrer  

triangle a La Seca Espai Brossa, i  La corda fluixa, a Els Lluïsos Teatre. A més, es 

troben en el procés de creació de l'espectacle  Cabaret Fosse, una comèdia musical 

sobre la història del teatre musical i l'obra de Bob Fosse.



recorregut

íParada 1: Centre C vic Casa Sagnier

L'itinerari arrenca al jardí del Centre Cívic Casa Sagnier. Aquest espai ens dóna una 
idea de com era el barri on, el 1908, va néixer Mercè Rodoreda. Aprofitem aquest lloc 
per presentar la ruta i  l’escriptora.  Parlarem dels seus orígens familiars (l’afició pel 
teatre dels pares i la relació especial amb l’avi, que l’introdueix al món de la literatura i 
al món de les flors) i de com va viure una infantesa feliç.

Parada 2: Ca les modistes valencianes 
í(c/ de la Gleva cantonada c/ Francol ) 

En aquesta cantonada, la nena Mercè Rodoreda hi deuria haver passat algunes hores 
de la seva infantesa perquè era ca les modistes preferides de Montserrat Gurguí, la 
mare de Rodoreda. 

Parada 3: Passatge Sant Felip

Davant d’aquest espai tan representatiu del Sant Gervasi antic, parlarem de la Guerra 
Civil  i  què representa per a Rodoreda: el  trencament definitiu amb la família i  una 
implicació directa amb el context literari i polític del moment.

Parada 4: Col·legi 
à(C. Saragossa, cantonada amb Septim nia)

Parlem de l'edat escolar de Mercè Rodoreda, que té una durada molt breu. La mort de 
l’avi (als 12 anys de Rodoreda) és un final d’etapa. L’avi, Pere Gurguí, va ser una de 
les persones que va influenciar més a Rodoreda. Li va donar la passió per a dues 
coses fonamentals: explicar històries i les flors. 

çParada 5: Pla a Sant Joaquim

En  aquest  espai  parlarem  dels  inicis  de  l’escriptora  Rodoreda  i,  sobretot,  dels 
antecedents  literaris.  S’interarà  explicar  quina  era  la  situació  literària  a  Catalunya 
durant els anys vint i trenta i, sobretot, quines tendències estètiques l’interessen més a 
la jove Rodoreda. S’explicaran conceptes com novel·la psicològica o simbolisme. Es 
comentaran breument les seves primeres obres.



Parada 6: Carrer Jules Verne

En la creació de contes, un escriptor és quan es pot permetre el luxe de ser més 
innovador  formal  i  temàticament,  perquè un conte és  una inversió  menor  que una 
novel·la, i en això, Rodoreda és un clar exemple.

Presenciem la PRIMERA ESCENA. Es tracta d’un fragment del conte “Carnaval”, del 
recull de contes Vint-i-dos contes.

Parada 7: Carrer Manuel Angelon

Al  carrer  Manuel  Angelon  ens  trobem davant  la  casa  on  va  néixer  i  viure  Mercè 
Rodoreda. La part del darrera de la casa, l’hort, donava a la riera de Sant Gervasi, 
actual carrer de Balmes. Aprofitem per fer una mica d’història i per explicar com era i 
com es vivia a Sant Gervasi a principis de segle.

Parada 8: Carrer Balmes

En creuar el carrer Balmes comentarem que Rodoreda tenia un pis a aquesta alçada 
del carrer que utilitzava, a partir dels anys 60, durant les temporades que s’estava a 
Barcelona. 

Parada 9: Parc de Monterols

En un espai emblemàtic de la narrativa de la Rodoreda, un jardí, comprovem com les 
flors són importants pel món narratiu de Mercè Rodoreda. 

íParada 10: Centre c vic Casa Sagnier

Acomiadament de l'itinerari i introducció d'un dels personatges més emblemàtics de 
Mercè Rodoreda: la Zerafina.



èmerc  rodoreda

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908-Girona, 1983) 
és una de les escriptores més destacades de la 
literatura catalana del segle XX i una de les que 
més projecció  internacional  ha pogut gaudir.  La 
seva  biografia  ha  estat  marcada,  com  molts 
autors,  artistes  i  intel·lectuals  de  la  seva 
generació, per la Guerra Civil i un posterior exili. 
Malgrat les llargues temporades que va viure fora 
(sobretot a Ginebra, on va poder tornar a trobar 
estabilitat,  econòmica i  emocional,  per  poder-se 
dedicar de nou a l’escriptura) la seva obra sempre 
ha estat  lligada  a  la  realitat  barcelonina.  Mercè 
Rodoreda és una persona de barri i de Barcelona. 
És per això que considerem que una molt bona 
manera de conèixer  i  aprofundir  les aportacions 
narratives  més  importants  de  Rodoreda  és 
passejant  per  aquells  espais  que  la  van  omplir 
suficientment durant  la  seva infantesa i  joventut 

com per tenir matèria per seguir creant a quilòmetres de distància.

Ella beu directament de les seves pròpies experiències per a la creació de les seves 
obres.  És per això que en l’itinerari  que proposem, vida i  obra aniran lligades tota 
l’estona.  No  voldríem  fer  creure  que  totes  les  històries  de  Rodoreda  són 
autobiogràfiques,  això  seria  una  visió  superficial  de  la  seva  obra,  però  sí  que 
presentarem certs fragments de la seva obra amb desordre cronològic perquè puguin 
il·lustrar  períodes vitals de Rodoreda: els jardins i  la seva infantesa,  la  descoberta 
abrupta del món adult, la manera d’entendre la maternitat, la incursió en els cercles 
intel·lectuals, la guerra, un primer exili viscut  com una aventura, un segon molt més 
dur  dedicat  a  sobreviure  fent  de  cosidora,  i  una  maduresa  personal,  econòmica  i 
creadora a Ginebra primer i a Romanyà de la Selva (Girona) després.

Va escriure títols tan coneguts com Vint-i-dos contes (1958),  La plaça del Diamant 
(1962), El carrer de les Camèlies (1966), Un jardí vora el mar (1967); La meva Cristina 
i altres contes (1967). És afinals de la dècada dels setanta que torna a Catalunya. Amb 
Mirall trencat (1974), acabada a Romanyà de la Selva, començaria la seva etapa de 
vellesa; al 1980 apareixen Viatges i flors i Quanta, quanta guerra i el 1986 La mort i la 
primavera, la seva obra pòstuma.



altres espectacles

comedy tonight. El famós actor 

i  cantant  Llorenç  González  presenta  el 

recital Comedy tonight, que compta amb 

la  presència  confirmada  de  tres 

prestigiosos  experts  en  la  matèria  del 

teatre  musical;  Robert  Gonzalves, 

Nuraya Cuyas, Lune Pindadeau, Bernard 

Coat.  Tots  quatre  faran  una  anàlisi 

exhaustiva  i  científica  de  les  arrels  del 

teatre musical i de la veu humana, però 

ben  aviat  el  presentador  començarà  a 

dubtar de l’autenticitat dels seus convidats… El recital ens portarà a la interpretació de 

conegudes peces del panorama musical d’arreu.  Una cita obligada per tots aquells 

que estimen el musical... però també per aquells que l’odien.  

teatre  de  carrer  (joan 

brossa).  Teatre de carrer és una obra 

pensada per fer en un edifici, en un espai 

no  convencional.  Possiblement  aquesta 

convenció  ja està superada,  de bon tros, 

però  si  a  més li  sumem la màgia de les 

paraules i  el  surrealisme de Joan Brossa, 

l’humor dels seus personatges i la frescor 

del  teatre  de  carrer,  el  resultat  serà  una 

obra totalment innovadora i atractiva.
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