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Immersa en les últimes funcions de ‘Ronda naval sota la boira’, l’obra de Pere Calders que s’acomiada demà del 
Círcol Maldà, l’actriu Laura Aubert repassa els seus vincles amb Gràcia, el districte on va néixer i on viu actualment

una veïna De GRÀCIa...  Laura Aubert, actriu

«¡La penitència que vaig fer 
de petita pujant esglaons!»

IRIS MARTÍNEZ
CARME ESCALES
BARCELONA

Cada vegada que sortia del seu barri 
havia de recórrer 137 esglaons. Era 
el preu a pagar per residir en un dels 
cims de Vallcarca i els Penitents. A 
canvi, en aquest enclavament resi-
dencial on va passar tota la seva in-
fància, adolescència i part de la seva 
joventut, es despertava als matins 
amb el refilet dels ocells i acabava el 
dia amb la posta de sol sobre la ciu-
tat. I tot això fins que l’actriu Laura 
Aubert (Barcelona, 1987) es va inde-
penditzar.
 I quan es va instal·lar a viure pel 
seu compte, als 21 anys, Aubert va 
seguir a Gràcia, però a la Gràcia de 
baix. «És molt més bulliciosa, però 
no té les pujades de Penitents, on 
encara viuen els meus pares», expli-
ca l’actriu, que demà diumenge té la 
seva última funció de la Ronda naval 
sota la boira de Pere Calders al Círcol 
Maldà. És una de les representacions 
de la companyia Els Pirates, que diri-
geix el seu germà, Adrià Aubert, i de 
la qual forma part ella des que tenia 
12 anys. 

Grangera de porquets

El teatre, a la vida d’Aubert, va ar-
ribar com un joc. Ella tocava el vi-
olí a l’Escola Municipal de Música 
de Can Ponsic (Sarrià), on el seu pa-
re imparteix classes d’aquest instru-
ment, i cantava en una coral (fins als 
21 anys). «Feia natació al Club Nata-
ció Catalunya, al Carmel, i per anar-
hi des de l’escola (a l’avinguda del 
Coll del Portell, 56) travessava el 
parc Güell i, quan acabava, el torna-
va a travessar, corrent, per no arri-
bar tard a violí», rememora la veïna 
de Gràcia, que s’anava formant ar-
tísticament quan el seu somni era 
un altre. «Jo volia ser grangera de 
porcs –confessa–. No era conscient 
del que en realitat comporta això, 
però a mi els porcs m’agradaven, 
com a animal, i suposo que m’ima-
ginava una vida idíl·lica en una gran-
ja, plena d’animalets».  Però, quan 
tenia 12 anys, «amb el projecte Òpe-
res de Secundària, un grup de nens 

de Gràcia disfruta del seu ambient 
en places, carrers i bars del seu bar-
ri, per sota de la travessera de Dalt. 
«Ara m’agrada viure aquí, però de 
gran suposo que valoraré més el 
silenci del carrer de Trullols. Jo ju-
gava al carrer. Gairebé no hi passa-
ven cotxes. Era com un petit poble. 
Això sí, allà a Penitents, estàs pen-
jat dalt de la muntanya. ¡La peni-
tència que vaig fer jo de petita pu-
jant esglaons per arribar a casa!», 
recorda.
 «D’aquesta Gràcia on visc ara 
m’agrada que tingui tants movi-
ments socials actius i locals de 
trobada, com La Barraqueta, en 
aquest cas de veïns afins a la CUP, 
però hi ha molts altres llocs de xer-
rades i intercanvis. A Gràcia tro-
bes el que vulguis: horts, swing o 
balls populars a la plaça de la Vir-
reina», explica Aubert, que els di-
lluns de maig a juliol tornarà al 
Maldà, amb el seu Balneari de caba-
rets musicals. H

i nenes vam representar Brundibár, 
l’òpera escrita pels nens d’un camp 
de concentració, a Txecoslovàquia, 
per distreure’s de l’horror de la guer-
ra. Érem uns 20. Van fer dos càstings 
perquè no ens en canséssim», deta-
lla l’actriu. «L’experiència va anar 
tan bé que en vam voler més. I vam 
preparar el musical Els Pirates, de 
Dagoll Dagom, del qual ens vam 
quedar el nom. A partir de llavors, 
cada cap de setmana assajàvem». 

Un barri amb tot

Una vegada el teatre havia fet apar-
car el seu somni de grangera porci-
na, assajos i funcions han omplert 
l’agenda de Laura Aubert. El Lliure 
de Gràcia i els Lluïsos han sigut es-
cenaris del seu districte en què ha 
actuat la veïna, que ja està assajant, 
dirigida per Lluís Pasqual, A teatro 
con Eduardo, que s’estrenarà el 30 de 
març al Teatre Lliure de Montjuïc. 
De muntanya a muntanya, l’actriu 

33 El record 8 Laura Aubert, a l’entrada del parc Güell, que va ser pati i lloc de trànsit en la seva infància.

EL TURÓ DEL CARGOL
J «És una escola pública. Ens 
transmetien molts valors. Era 
meravellosa». Coll del Portell, 56.

PARC GÜELL
J «Ens duien a jugar aquí,  perquè 
el pati del col·le era molt petit».

CARRETERA DE LES AIGÜES
J «Cada diumenge hi pujàvem  
a peu o en bici. Ens encantava 
veure els avions teledirigits».

PLAÇA DEL SOL
J «Vaig passar tantíssimes  
hores aquí... És la plaça de la 
meva adolescència» 

RESTAURANT I QUÈ?
J «La pizza Violeta, amb pernil 
serrà, és la millor que he menjat 
mai». Topazi, 25.

cinc llocs

PROPOSTES

sant anDReu
Música L’espai cultural Fabra i Coats 
serà escenari al llarg del dia d’avui  
de la segona edició del festival de 
l’autoedició musical i de la creació 
independent Fun Fan Fest. Al carrer 
de Sant Adrià, 20. Des de les 11.00 
hores. Gratis.

Plastilina Fnac La Maquinista 
organitza aquesta tarda un taller 
infantil per a nens i nenes d’entre 4 i 
11 anys perquè puguin crear les 
seves pròpies figures de plastilina i 
emportar-se-les a casa. Al passeig de 
Potosí, 2. A les 17.00 hores. Gratis.

eIxample
Xerrada Coincidint amb la celebració 
de l’any nou xinès, la biblioteca 
Sagrada Família ofereix una xerrada 
per conèixer més detalls sobre 
aquesta celebració a càrrec de 
l’editora Jia Jia Wang. A Provença, 
480. A les 11.00 hores. Gratuït 
(requereix inscripció prèvia). 

Cine Colòmbia serà protagonista als 
cines Girona aquesta tarda amb la 
projecció del documental Infierno o 

Paraíso (foto), de Germán Piffano. 
L’acte servirà per inaugurar la 13a 
edició del Festival de Cine Colombià 
de Barcelona. Al carrer de Girona, 
175. 18.00 hores. Gratis.  

sants-montjuïC
Globus L’Abacus de Sants organitza 
aquest migdia un taller infantil destinat 
a nens a partir de 6 anys que els 
permetrà aprendre a fer figures 
creatives amb globus. A Creu 
Coberta, 93. A les 12.00 hores. 
Entrada lliure. 

CIutat vella
Conferència El professor de la 
Universitat Federal de Goiás (Brasil) 
Felipe Magalhaes condueix la xerrada 
Mite i raó del dret i la política a 
l’Ateneu Barcelonès. A Canuda, 6.  
A les 11.00 hores. Gratuït. 

Podeu enviar les vostres propostes 
a distritos@elperiodico.com

telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.318.70.74

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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