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SABADELLENCS

MIREIA GUBIANAS ACTRIU

La claredat com a pont de simpatia
Mireia Gubianas Sabartés (Saba
dell, 1975) és una dona d’encant 
natural, vital, molt positiva, que sap 
posicionar-se a la vida amb l’objec
tiu d’avançar. Confessa que ara es 
troba en un moment molt còmo
de, tranquil... Tot i això, és ambi
ciosa en el sentit més elemental 
de la paraula, «quan vull una cosa, 
em formo i treballo per a acon- 
seguir-ho«, diu. Molt respectuosa 
amb la gent que l'envolta, es de
clara especialment comunicativa, 
«em passaria hores i hores parlant 
amb la gent», declara. «També em

reconec molt esponja, M’agrada 
treure coses de tot arreu», diu. La 
seva claredat és un pont de simpa
tia. Somriu alegrement davant de 
cada pregunta. La Mireia té un re- 
refons pensarós que s’endevina se
diment de maduresa. 0, si més no, 
això suggereixen les seves faccions 
reposades, alegres í molt vives. Es 
defineix com una persona respon
sable, adulta, cada vegada menys 
il·lusa, més conscient de les dobles 
cares de les coses, «de les cares i 
de les creus de tot plegat. Suposo 
que m’he fet gran-, confessa.

«A l’Argentina 
em vaig sentir 
com una reina»

Des de sempre 
has volgut ser ac
triu?
No. És una cosa 
que sempre m'ha
via agradat, però 

Josep j0 anava més en-
Gamell caminada cap a

la part musical. 
De fet. mai no vaig fer teatre: 
ni a l'escola, ni a l'institut, ni 
en grups amateurs... Jo pen
sava: Potser el dia que em po
si a fer teatre serà per a fer-ne 
seriosament.

Què recordes de la teva infan
tesa?
Els estius a Viladrau. Des
prés d'acabar els estudis a 
l'escola, marxar cap allà era 
com arribar al món salvatge. 
A fer salut? Encara que sembli 
mentida, hi anàvem perquè, de 
petits, tant el meu germà com 
jo teníem una mica d'indicis 
d'anèmia. Ja veus. doncs, que 
em va anar molt bé, perquè jo, 
realment, no n'he arribat a pa
tir mai! (Riu)

Més records?
També recordo molt especi
alment quan anava a jugar a 
casa de l'àvia Antònia, al car

rer de Sant Pau. Era una casa 
anglesa d'aquelles típiques 
de Sabadell, amb la seva ei
xida... Allà ens reuníem el 
meu germà i les meves dues 
cosines i ens ho passàvem 
d'allò més bé.

I tu on vivies?
Al carrer de Buxeda, gairebé 
tocant amb el carrer de Bru- 
tau.

Com eres de petita?
Era bona nena, però raonava 
molt les coses i això no era 
còmode per ais pares que. tot 
s’ha de dir. tenien molta pa
ciència. La veritat és que em 
passava el dia preguntant co
ses. Tant el meu germà com 
jo érem molt xerraires i bellu- 
guets. No ens avorríem mai.

Sempre has estat grassa?
Sí, això ja és de constitució.

A quin col·legi anaves?
Al Joanot Alisanda i després al 
Pau Vila.

Eres bona estudiant?
Sí, potser massa i tot. Les 
notes semblaven fotocòpies. 
Totes molt bones, de notable 
cap amunt. Més que una nena

aplicada jo tenia facilitat per 
als estudis, d’aplicada només 
ho era en allò que m'agradava.

Quines eren les teves assig
natures preferides?
La llengua, la literatura, la his
tòria... les assignatures més 
de lletres. En canvi, la gimnàs
tica i les matemàtiques m'ana
ven fatal.

Vas estudiar piano, direcció 
coral I cant al Conservatori 
Superior de Sabadell. Quins 
records en conserves?
Boníssims. Molts «atacs» de 
riure a les classes amb els 
companys i després, és clar, 
a l'hora de treballar, haver-nos 
de concentrar molt. Jo vaig in
gressar al Conservatori amb 7 
anys i la veritat és que hi vaig 
viure una etapa molt feliç. Tam
bé recordo especialment la 
professora Dionisia Aymerich, 
que per a mi ha estat una per
sona cabdal. A més a més, 
ella tarrbé va ser professora 
de mus ca de la meva mare 
quan estudiava a l'Acadèmia 
Miralles.

Tens una carrera artística 
molt completa, però, sens

dubte, el teu gran èxit ha 
estat protagonitzar l’obra te
atral «Gorda», on donaves vi
da a la protagonista. Helena. 
Com recordes aquell perso
natge?
Era un personatge que em 
queia molt bé. molt vital i ale
gre. L'Helena era una noia cul
ta. divertida, que tenia clar allò 
que volia i vivia el dia a dia. 
Era bibliotecària, poc conven
cional, molt riallera, simpàtica, 
li agradava vestir bé, menjar 
bé, veure bones pel·lícules. 
Era molt directa, anava amb 
la cara descoberta i era molt 
íntegra. Jo m’hi trobava molt 
bé, interpretant aquest perso
natge.

T’identificaves amb I Helena?
Relativament.

En quins aspectes?
Sobretot en aquest punt d'au
tonomia, independència, de 
persona vital i alegre. I en el 
físic, és clar.

A l'Helena no II acabaven de 
sortir bé les coses perquè era 
grassa, i això algunes perso
nes no li ho perdonaven.
A l'Helena l'obesitat no l'ha 
privava de res. No tenia com

plexos. El problema va apa
rèixer quan s’enamora d’una 
persona que no pot acceptar 
aquesta situació. Però és l'al
tra persona qui té el problema, 
no ella.

L'obesitat és una excusa per
fecta per a parlar de la hipo
cresia social?
Sí. I també de la diferència, 
de la no tolerància de la dife
rència... L’obra parlava de tot 
el que ens podem perdre per 
aquesta obsessió amb el físic, 
amb l’aparença externa.

Et sembla que l’obra planteja
va situacions realistes o era 
una exageració?
A mi al principi em semblava 
que plantejava una situació 
portada a l'extrem. Però des
prés d’estar tant de temps 
fent l’obra, vaig trobar gent 
que m'explicava que li havia 
passat com l'Helena, o co
ses semblants. 0 als amics 
també. Per això penso que 
realment som molt esclaus 
del físic, del que s’accepta o 
no socialment, del que pensa
ran de la meva parella: a les 
feines exigeixen algú amb «bo
na presència»...
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Entrevista

T'has trobat mai anb algun 
dels problemes de THelena?
No, tot 1 que són coses que 
potser de vegades veus a ve
nir i les talles abans d'hora, 
abans d'arribar als límits que 
explicava l’obra. Per exem
ple, quan el «nòvio» fa entrar 
THelena al cinema quan la pel- 
lícula ja ha començat perquè 
no la vegin. A mi mal no m’ha 
passat de trobar-me amb algú 
que s'avergonyeixi d’anar amb 
mi. Però segur que hi ha gent 
que sí que ho ha viscut. Tam- 
zin Townsend. que va dirigir la 
versió madrilenya de l’obra, 
em va explicar que algun cop 
alguna espectadora va sortir 
plorant del teatre. Quan jo feia 
Tobra a Barcelona hi va haver 
persones que no van arribar 
a marxar de la sala. però que 
van plorar i es van emocionar. 
Això vol dir que són coses que 
passen.

Qui no entra dins dels càlculs 
estètics actuals...
Mira, arran d'aquesta obra 
vaig reflexionar molt i em vaig 
adonar que no tenia cap amic 
ni amiga que estigués total
ment content amb el seu cos.

Qui no té un all té una ceba.

Després de representar «Gor
da» a Barcelona, vas triomfar 
a ('Argentina amb la mateixa 
obra. Me’n fas cinc cèntims?
Tot va sorgir tot d’una manera 
molt inesperada.

I doncs?
De cop i volta vaig rebre una 
trucada de Buenos Aires per 
oferir-me el paper que jo havia 
estat fent a la sala Villarroel, 
de Barcelona, però amb una 
versió argentina amb direcció 
de Daniel Veronese. Era la ma
teixa obra. però amb una al
tra visió, una altra posada en 
escena i uns altres actors, és 
clar. La resta de comanys eren 
argentins. Vaig marxar cap allà 
a finals del 2007 i vam estar 
fins al 2009. És a dir, dos anys 
en cartellera, en un teatre del 
Paseo de la Plaza, a l'avingu
da Corrientes. Va ser un èxit 
total. A l'Argentina em sentia 
com una reina.

Quan vas rebre aquesta truca
da, quina sensació vas tenir?
Em vaig quedar muda. (Riu) 
Una gran sorpresa. Jo sempre 
havia somiat de treballar amb

aquest director.

Com era la teva vida a Buenos 
Aires?
Molt diferent a la d'aquí per
què. bàsicament, treballava 
exclusivament d'actriu tot el 
dia. Fèiem moltes funcions a 
la setmana, era una feina mott 
dura. També havia d'atendre 
molta premsa perquè l’obra 
va ser un èxit espectacular. 
És a dir, el meu dia a dia era 
cuidar-me, descansar, estar 
pendent de la funció, dels mit
jans... i poca cosa més.

També vas treballar a la tele
visió Argentina.
Sí, al cap de poc temps tam
bé em van oferir treballar a la 
televisió i vaig fer un parell de 
sèries. Var resultar una experi
ència molt bonica. En total, 
dos anys.

Després vas anar a Mèxic.
Sí, perquè, després, els matei 
xos productors argentins van 
decidir donar el salt a Mèxix 
i em van oferir continuar fent 
el mateix paper. Era tot igual, 
amb la mateixa escenografia. 
L'únic que canviaven eren els 
actors, que en aquest cas

Mireia Gubianas fotografiada aquesta 
setmana al Cafè Cometa, a Barcelona, 
molt a prop del seu domicili

Fotos: JOSEP GAMELL

eren mexicans. La veritat és 
que, en aquest cas, em va cos
tar una mica decidir-me perquè 
com que ja portava tres anys 
fent la mateixa obra... Però 
em vam insistir molt i ens vam 
posar d’acord. A Mèxic vam 
representar Tobra set mesos. 
Allà les temporades teatrals no 
s'allarguen tant, sòn més sem
blants a les d'aquí.

Què vas fer després?
Vaig tornar a Buenos Aires 
perquè em van sorgir alguns 
projectes televisius i també de 
teatre. Un cop acabats, vaig 
tornar. I ara ja fa cinc anys que 
estic aquí.

Què vas fer quan vas arribar?
Treballar. És veritat que la situ
ació teatral de Barceona està 
bastant complicada, s'ha redu
ït bastant, no hi ha el mateix 
número de representacions 
que temps enrere... Bé. la cri
si ha afectat força el nostre

que les coses funcionin rotun
dament.

Sé que també estàs molt ar
relada a la vessant artística 
pedagògica.
Sí. Sóc professora de TEsco
la Superior d'Art Dramàtic Eo
lia. on també em vaig formar. 
Quan vaig tornar de l'Argentina 
el director em va trucar i em 
va oferir recuperar la meva pla
ça de professora. I estic molt 
contenta perquè, realment, la 
docència és una feina apas
sionant. Ara fa dos anys hem 
obert la línia de batxillerat 
escènic. Paral·lelament, tam
bé col·laboro amb el Teatre 
Tarantana. de Barcelona, amb 
un parell de projectes molt in
teressants. A part d'això, tam
bé vaig actuant. L'últim que he 
fet és un monòleg del Daniel 
Veronese.

En quin moment de la teva vi
da sents que et trobes?

Gubianas va triomfar a TArgentina i Mèxic amb «Gorda»

sector. Ara. però, sembla que 
la cosa millori una mica. però, 
sens dubte, han quedat «toca
des» les ganes d’arriscar i de 
fer coses més atrevides que 
no pas temps enrere. A Tèpo- 
ca de «vaques grasses» tot és 
més fàcil, és clar. Lògicament, 
invertir diners no és tan difíci. 
Ara s'han de pensar les coses 
una mica més. Tot i això, costa

Em fas aquesta pregunta en el 
millor moment perquè no fa ni 
un mes que he fet els quaranta 
anys i se m'han posat molt bé. 
L'últim any. inconscientment, 
vaig fer una mena de revisió, 
de reflexió sobre la meva vida. 
I et puc dir que ara em trobo 
bastant en pau, tranquil·la, 
molt conscient d'allò que estic 
fent ■


