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o sé si a Brussel·les el 7 de març
vam ser deu mil, dotze mil o pot-
ser vuit mil. M’és igual. El que

tinc clar és que l’objectiu dels organitza-
dors es va assolir: el cas català ha comen-
çat a internacionalitzar-se, una interna-
cionalització que és un element bàsic en
qualsevol nació que vulgui assolir un Es-
tat propi. El que em sembla vergonyós,
però, és que precisament els que han vol-
gut entrar en una guerra de xifres, amb la
intenció de treure importància a la mani-
festació, són aquells que no hi van ser;
aquells que no van veure la gentada que
es va congregar als carrers de Brussel·les.
Realment, si haguéssim estat tan pocs
com diuen, creieu que els Guardans, Fer-
ran, Rivera.. perdrien el temps intentant
menystenir-nos? La seva insistència a dir
que érem quatre gats és el que els desqua-
lifica. No en tingueu cap dubte, els hem
fet mal i per això es queixen.

Ara, però, hem de tenir clar que el camí
que ens queda per fer és llarg. Hem de ser
conscients que només amb mobilitza-
cions, i recentment n’hem fet de molt
nombroses, no assolirem la llibertat del

nostre poble. Cal treballar políticament,
cal un projecte polític que tiri endavant
aquest procés d’alliberament nacional
que jo crec que avui és orfe de representa-
ció parlamentària. Només cal veure la re-
acció que la mobilització de Brussel·les
ha provocat en partits pretesament nacio-
nalistes. Per una banda, Unió ha recordat
als seus socis de CDC que la federació no
és independentista; per una altra banda,
dins de Convergència mateix s’han aixe-
cat veus que han insistit a dir que, tot i la
presència de convergents a la marxa, això
de l’Estat propi no és prioritari. Pel que fa
a Esquerra, algú ha vist cap adhesió pú-
blica entusiasta a la manifestació del 7 de
març dels seus dos màxims dirigents,
Puigcercós i Carod? No tan sols no hi van
ser sinó que han passat de puntetes sobre
el tema. I el govern tripartit, què n’ha dit?
Una sola declaració: «El govern català no
té per costum valorar cap manifestació.»

Dit això, us imagineu la mateixa mani-
festació a Brussel·les encapçalada pel go-
vern català en pes, amb el President al
capdavant, els diputats al Parlament de
Catalunya i els eurodiputats catalans?
Evidentment, ara mateix això és impen-
sable perquè tenim els representants que
tenim. Però tan sols depèn del poble de
Catalunya que arribi el dia en què això si-
gui possible.

(*) Partit Republicà Català (RC) www.partitrepu-
blicacatala.cat - cbonaventura@elpunt.cat
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Us imagineu la
mateixa mobilització amb el
President, el govern i els
diputats catalans al
capdavant? Doncs això un
dia ha de ser possible

iuen que els premis és millor
que t’agafin treballant.

«Doncs sí, és bo. En la nos-
tra feina, però, el més normal és tre-
ballar de manera intermitent. Si hi ha
premi i no hi ha feina, malament. Ho
aprofito per fer altres activitats, com
ara la presentació no fa gaire de l’or-
ganització Dempeus, que defensa la
salut pública contra aquesta onada de
privatitzacions que patim a la sanitat a
Catalunya i la resta de l’Estat, i també
reprendre la meva activitat a l’Asso-
ciació d’Actors i Directors de Catalu-
nya, de la qual sóc vicepresidenta.»

–Els muntatges pels quals ha es-
tat premiada, Homebody Kabul i
Après moi, de déluge, es van repre-
sentar la temporada passada. Al
teatre no passa com al cinema, que
els premis atorguen una segona vi-
da comercial a les obres.

–«El Kabul el vam donar per tancat
el gener de l’any passat. Era un mun-
tatge molt complicat i tenia actors de
fora de l’Estat espanyol. En canvi,
amb Après moi, de déluge, que era
una coproducció entre el Lliure i el
Centro Dramàtico Nacional, no des-
cartem que hi tornem, ja sigui a Bar-
celona o a Madrid.»

–Michael Caine, l’actor anglès,
deia: «Primer trio els papers excel-
lents que m’arriben. Si no m’arri-
ben, trio els mediocres. I si els me-
diocres tampoc m’arriben, trio els
papers que em paguen el lloguer».
Vostè ja ha arribat al punt de poder
triar?

–«Jo no tinc la sort de tenir-ho tan
clar com Michael Caine. Sí que m’ha
passat alguna vegada que he dit que
no, i després me n’he penedit. Al ci-
nema a vegades m’ofereixen coses
que fan posar els pèls de punta, la ve-
ritat. Si no m’hi veieu més és perquè
no m’arriben coses interessants. Tinc
ganes de fer-ne més, igual que tinc
ganes de fer comèdia al teatre. Deu
ser que estic en una edat difícil [som-
riu].»

–I a la tele? Encara no l’hem vista
en cap telesèrie...

–«Una de les coses que més em do-
len és que no em cridin a la televisió
de Catalunya. Perquè figura que és la
meva i que també ajudo a pagar-la.
Sóc una actriu com a mínim tan com-
petent com les que hi treballen, i tro-
bo una vergonya que no em cridin.»

–Malgrat el que diu, li van oferir
un paper a Nissaga de poder, i tinc
entès que el va rebutjar.

–«Sí, però de quin any estem par-
lant? A més, vaig dir que no per ho-
nestedat, perquè estava fent teatre
musical (Gays and dolls) i vaig dema-
nar que no em convoquessin a maqui-
llatge a les vuit del matí. La veu ne-
cessita un mínim de repòs. No va po-
der ser. De tota manera, de l’any 1997
ençà s’han fet moltes més sèries i pro-
grames, i estic indignada que no
m’hagin cridat més. Encara es deuen
pensar que sóc jo, que no hi vull tre-
ballar, a TV3.»

–Aquesta manca de predisposició
a comptar amb la gent del país té a
veure amb el fet que molts actors i

D
actrius treballeu a cavall entre Ma-
drid i Barcelona?

–«No. Amb aquesta història també
m’hi he trobat: ‘Ah, ens pensàvem
que vivies a Madrid!’ No, jo visc a
Barcelona, i quan m’arriben obres in-
teressants dic que sí volant.»

–Veient el ressò que van tenir les
manifestacions contra la guerra de
l’Iraq, no s’hauria de mobilitzar
més sovint el seu gremi?

–«N’hi ha moltes, de causes, és clar
que sí. En primer lloc, als actors i a
les actrius ens passen com a ciutadans
que som les mateixes coses que a tot-
hom, i hi ha actors que es mobilitzen i
n’hi ha que no. Nosaltres estàvem
aglutinats a l’entorn de la Plataforma

de les Arts i la Cultura contra la
Guerra, que continua funcionant i que
ara mateix s’ha tornat a mobilitzar
contra els atacs a la Franja de Gaza.»

–Quan era joveneta ja corria da-
vant dels grisos... Què li deien els
seus pares, Felipe Peña i Montserrat
Carulla?

–«Res, perquè me’n guardava prou
de dir-los-ho.»

–La seva parella és el director Ma-
rio Gas, i tenen dos fills. Els escena-
ris són compatibles amb la família?

–«Família i escenari són compati-
bles, amb les mateixes dificultats que
qualsevol altra feina; però que són
compatibles, els meus pares ja ho van
demostrar amb mi i els meus ger-
mans.»

l’entrevista | XEVI SALA

«M’indigna que no em cridin de TV3»
Vicky Peña
ACTRIU

A les venes li corre la
sang de l’actriu
Montserrat Carulla i del
doblador de cinema
Felip Peña, i la vida la
comparteix amb el
director de teatre Mario
Gas. Vicky Peña
treballa dalt l’escenari,
però quan en baixa no
es tanca a casa, hi ha
massa causes per les
quals cal mobilitzar-se

Recentment guardonada
amb el premi Ciutat de
Barcelona d’Arts
Escèniques, l’actriu
compagina la interpretació
amb l’activisme social, i
també s’encarrega de la
vicepresidència de
l’Associació d’Actors i Actrius
Professionals de Catalunya
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