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El món del teatre recorda la vocació pedagògica i la passió per l'escena de Sílvia Servan
Commoció en el món cultural i teatral de la ciutat per la mort
de l'actriu i directora de teatre Sílvia Servan. Els que la
coneixien han destacat a Cugat.cat la seva tasca pedagògica i
d'inclusió social, i la seva passió pel món dramatúrgic.

El seu mentor i introductor en el món del teatre, Ernest Naté, ha explicat com la va conèixer quan ell instruïa
uns tallers per a nens en una escola de la ciutat. Quan l'Esbart va inaugurar la seva antiga seu, Naté va
proposar representar 'La comèdia de l'olla', i la va triar a ella de protagonista. Des d'aleshores, Servan va
dedicar la seva vida al teatre, un món que l'ha fet molt feliç, segons el mateix Naté.
Ernest Naté: La vaig portar de protagonista i ella va agafar la dèria del teatre. Era una nena molt
intel·ligent, jo volia que seguís estudiant també. Ha estat molt feliç fent teatre.
Els actors de la ciutat que han compartit la seva passió han destacat la seva professionalitat dalt de l'escenari,
encara que ella va preferir posar per davant la seva vocació pedagògica. El fill predilecte de la ciutat i actor
Joan Fàbregas assegura que Servan portava el teatre dins seu.
Joan Fàbregas: Era una nena que portava a dins el teatre, i com tots els bons actors, quan estava dalt de
l'escenari es convertia en el seu personatge.
La directora de teatre, Dolors Vilarasau, ha destacat la seva tasca en els tallers teatrals de la Unió
Santcugatenca.
Dolors Vilarasau: Hem perdut una de les persones més importants en la cultura d'aquest poble.
Sílvia Servan ha mort aquest dijous a l'edat de 38 anys després d'una llarga malaltia.
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