
UN TEATRE COMPLETAMENT REFORMAT 
Dissabte, 17 de gener, a les 20h, inauguració  

al Centre Parroquial amb l’assistència del Sr. Cardenal i 

autoritats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Us hi convidem. L’hora será a les 20,00, i no a les 17 com havia estat anunciat. És un acte important 

que tindrem el goig de celebrar-ho amb la presència del nostre Pastor Diocessà i de l’Alcalde de 

Barcelona. Ens admirarem de l’obra feta amb tant d’esforç. El Teatre del Centre Parroquial,  totalment 

reformat ha acollit  ja L'Estel de Natzaret i s’hi han efectuat diversos actes per iniciativa dels socis. Cal 

esmentar la gran empenta de l’actual  Junta, pilotada pels amics Montserrat Morera i Ricard Julià.  Més de tres 

anys d'obres, moltes hores de dedicació i un gran esforç econòmic han fet possible que el vell teatre  es 

renovés i es posés al dia pel que fa a normatives tècniques de serveis, accés i seguretat. Una renovació 

necessària per desenvolupar la seva funció amb garanties per als actors, tècnics i espectadors que en fan ús i 

que permet afrontar el futur amb esperança. El resultat és esplèndid, el teatre fa goig de veritat i llueix com 

mai. Crec que tots plegats – Parròquia i Centre- ens en podem felicitar i òbviament, tot Sarrià. La història del 

Centre l’hem escrit junts al llarg de més d’un segle, i així l’hem de continuar escrivint: junts.   
 

Cal agrair l'ajut de les institucions, persones, empreses i entitats que han donat suport a la reforma i 

que amb la seva contribució econòmica o amb la dedicació del seu temps l'han fet possible. Llarga és la llista 

que ometo per por de no ser exhaustiu i deixar-me algú, però que en part vosaltres mateixos podeu fer mirant 

les butaques del teatre apadrinades que, orgulloses, porten els seus noms escrits. Només vull fer esment de 

l'esforç fet per la nostra comunitat parroquial. A la Parròquia i al seu rector els ha  pertocat prendre decisions 

agosarades, i cal saber que tant persones vinculades com la pròpia Parròquia han abocat tot allò que ha estat a 

les seves mans per a dur el projecte a bon port. No podia ser d'altra manera perquè el Centre Parroquial i el 

seu teatre són alguns dels rostres que la Parròquià adopta per fer la seva tasca de presència i acompanyament. 

Ambdós són part de la nostra contribució al desenvolupament de la societat que ens envolta i formem part. 

Contribució modesta i que no vol protagonisme de primera fila sinó servir a les persones en el seu 

desenvolupament oferint allò que és i que té com, en aquest cas,el teatre,  el qual ja és anomenat “el Teatre de 

Sarrià”.. 
 

El teatre renovat ja ha reprès la seva activitat. El teatre que es va inaugurar amb L’Estel de Natzaret  el 

primer día de l'any1907 i que des de llavors les seves representacions l'acompanyen cada principi d'any, 

associa per sempre aquesta representació nadalencat amb el nostre teatre. En arribar aquest aniversari, pensó 

que el Nadal  i l’Epifania, -el naixement de Jesús i la recerca dels Mags-  il·luminen  de nou  tota l’activitat 

del Centre, i en particular el Teatre.. Que aquesta llum ens mostri  el camí a recorrer, i que així es reforcin els 

llaços entre tots els qui escrivim aquesta bella historia i la transmetem a les noves generacions amb la seva 

integritat. .  

Mn. Manuel Valls i Serra, rector  


