
Q
uan Cristina Brondo ater-
ra a Barcelona, assabo-
reix la calma. No només 
perquè Madrid és la ciu-

tat on la seva feina l’absorbeix. «Allà 
no pares. Jo visc al centre de la ciu·
tat, on tot és caos i moviment», preci-
sa. «Quan arribo a la meva ciutat, 
sento tranquil·litat. Aquí faig niu, a 
casa amb la família, passejant per la 
platja... A Barcelona pots anar cami·
nant a tot arreu, i pots fer barri», pun-
tualitza. 
 ¿I com fa barri Cristina Brondo? 
«A les botigues del barri no només 
hi entres a comprar, sinó que tam·
bé hi vas a fer petar la xerrada. I pots 
dir, tranquil·lament, guarda’m això 
que després passaré», precisa Bron-
do. L’actriu acaba d’acabar el rodat-
ge d’El Rey, una sèrie de televisió que 
emetrà Telecinco, i en què interpre-
ta el paper de la reina Sofia.
 Sensibilitzada per l’actual crisi 
econòmica, Brondo advoca enca-
ra més pel comerç de proximitat. 
«Ara les botigues de barri neces·
siten més que mai el suport dels 
veïns, perquè és el que els ajuda a 
seguir endavant», opina l’actriu. 
«M’agrada fer barri perquè això 
t’acosta a la gent, t’acull. Els co·
merciants i també els veïns viuen 
amb tu el teu creixement personal 
i artístic. Et donen ànims quan no 
et va tan bé i comparteixen la te·
va felicitat quan sí que et va bé», 
explica. 

Passatges en extinció

La casa de Cristina Brondo a 
Barcelona està situada en un passat-
ge del barri del Camp de l’Arpa del 
Clot. «Els passatges com el meu ten·
deixen a desaparèixer, però espe·
ro que no ho facin del tot», diu la fa-
mosa veïna. L’actriu recorda que un 
dels moments més especials al barri 
va ser quan va arribar de l’hospital, 
després de tenir la seva filla. «Vaig fu·
gir de Madrid per viure en la tranquil·
litat de Barcelona l’embaràs i el part. 
Havia de ser a casa, però va acabar 
a l’hospital, i quan vaig tornar a ca·
sa, el 6 de gener del 2012, no hi havia 
ningú pel carrer», recorda. «Però, de 
seguida que vaig treure la meva filla 
a passejar, vaig anar a fer una volta 
amb ella per les botigues del barri», 
afegeix Brondo. 
 L’actriu considera que casa seva 
està en el lloc on en aquell moment 

L’actriu barcelonina Cristina Brondo, Beatriz a ‘Gran Hotel’ (Antena 3) i coneguda també 
per altres sèries com ‘Herederos’ (TVE) i ‘Poblenou’ i ‘Estació d’enllaç’ (TV-3), es relaxa al Camp 
de l’Arpa, a Sant Martí, de l’atrafegada vida laboral que té a Madrid.

està la seva filla. «A la de Madrid hi 
tinc alguns mobles i objectes que 
són iguals que els que tinc a la meva 
casa de Barcelona. Són com punts 
de connexió entre les dues cases»,  
explica. «A Barcelona, mantinc les 
quotes del gimnàs del barri (Dir de 
Sant Antoni Maria Claret) perquè 
encara que només sigui per a du·
es setmanes, assisteixo a les excel·
lents classes de ioga 
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Còrsega, 662 «Em cuido, però m’encanta el dolç» 
«L’ACTRIU MARTA ANGELAT, AL DIR-LI JO ON VIVIA, EM VA DIR: ‘ESTÀS AL COSTAT DE 
LA PASTISSERIA CANAL, LA MEVA PREFERIDA’. AIXÍ LA VAIG DESCOBRIR», RECORDA

que em dóna Marian», aclareix la in-
tèrpret que va ser la padrina de Sant 
Martí al Correbarri 2012, la carrera 
popular que organitza el Club Na-
tació Barceloneta i Gaudim Sports, 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, i en què participen tots 
els districtes, cada un amb un perso-
natge conegut com a padrí o padri-
na. «Em sembla una bona idea com 
a unió de la ciutat per una cosa que 
no és ni política ni econòmica», afir-
ma l’actriu.

Sense ostentació

El Camp de l’Arpa del Clot és el barri 
de Sant Martí situat a la cantonada 
més al nord-oest. Limita amb el Gui-
nardó, que és el barri on va néixer 
Cristina Brondo i on va passar la seva 
infància i joventut, i on segueixen 
vivint els seus pares. Del seu Gui-
nardó natal al Camp de l’Arpa hi 
ha una frontera transparent, no-
més administrativa, els dos bar-
ris tenen una personalitat molt 
similar. «En cap d’ells hi ha os·
tentació. El Camp de l’Arpa no 
marca cap classe social, ni al·
ta ni baixa, ni t’etiqueta. Això 
reforça el relax que s’hi expe·
rimenta, perquè aquest bar·
ri et permet ser tu, i així et 
sents més lliure», reflexiona 
l’actriu. 

 Brondo ha viatjat a l’Argen-
tina a l’estrena de Pecados, pel-

lícula on interpreta María, i que té 
com a director Diego Yaker, la seva 
parella. A Penumbra, la pel·lícula 
d’Adrián i Ramiro García Boglia-
no, encarna el personatge de Marga, 
una espanyola que està de pas per 
l’Argentina. 
  En els seus inicis a la televisió, 
l’actriu va ser Clàudia, a Poblenou; 
Laura, a Estació d’enllaç; Lídia, a 
16 Dobles, totes són sèries emeses a 
TV-3. També va ser Lucía a El comi-
sario, de Telecinco. El seu últim tre-
ball a la televisió és a la sèrie Gran 
Hotel, que s’emet actualment a An-
tena 3, i on dóna vida al personatge 
de Beatriz. 
  Cristina Brondo segueix sent 
la veïna de sempre i el Camp de l’Ar-
pa és el lloc on hi ha els seus llocs ha-
bituals, com l’herbolari La llavor 
(Còrsega, 654), o la botiga de men-
jar preparat En Bandeja (Guinardó, 
28), de la qual diu el següent: «Quan 
no hi ha temps per cuinar, em salven 
la vida amb generoses racions su·
percasolanes». H

Valor afegit Comprar i passejar pausadament
«ELS CARRERS DE VIANANTS, COM EL DE ROGENT, SÓN IMPRESCINDIBLES PER 
FER MÉS CÒMODE UN BARRI. AQUÍ T’EVADEIXES DE TOT», EXPLICA

Primer rímel «Li tinc estima a aquesta perfumeria»
«HI VAIG VENIR A BUSCAR ELS PRIMERS MAQUILLATGES, A DEPILAR-ME I FER-
ME NETEGES DE CUTIS. LA CRISTINA MÉS COQUETA VA COMENÇAR  AQUÍ», DIU

Alimentació Productes que proporcionen energia
«SÓC MACROBIÒTICA I CONSUMIDORA COMPULSIVA D’ARTICLES 
D’HERBOLARIS COM AQUEST: SALUT I NATURA (INDÚSTRIA, 276)», INDICA

Oriol Carbonell «Aquí hi ha dissenys molt originals» 
«LA MODA NO ÉS EXCLUSIVA DEL CENTRE, AL BARRI HI HA BOTIGUES AMB GRAN 
QUALITAT, COM AQUESTA (MARAGALL, 41), AMB UNA SELECCIÓ ESPECIAL»

unA VEïnA AnOMEnAdA...  Cristina Brondo, actriu

«El Camp de l’Arpa
no marca cap classe 
social, ni t’etiqueta»
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