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33 Vicky Peña, asseguda a les grades de l’Espai Lliure, a finals del 2007.

ARxIu / JuLIO CARBÓ

ARTS ESCÈNIQUES 3 GUARDONS

Vicky Peña es corona amb el 
Premio Nacional de Teatro

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Q
ue el teatre és un ofici 
inestable queda demos-
trat quan algú s’assaben-
ta que ha guanyat el Pre-

mio Nacional de Teatro mentre fa 
gestions a l’Inem. Això li va passar 
ahir a l’actriu Vicky Peña (Barcelona, 
1954), segons va explicar a l’agència 
Europa Press. La intèrpret, en un pa-
rèntesi temporal sense feina després 
del retorn triomfal del musical Swe-
eney Todd, va rebre el premi més re-
llevant d’una aclamada carrera «pel 
seu caràcter polifacètic com a ac-
triu, la seva tasca referent de magis-
teri, el seu compromís vital i actiu 
amb la professió, i la seva capacitat 
de construir personatges molt au-
tèntics, com ha posat de manifest en 
tota la seva carrera i recentment, en-
tre altres, a Sweeney Todd».
 El premi, dotat amb 30.000 eu-
ros, va agafar per sorpresa Peña, que 
no coneixia la quantitat del guar-
dó. «Em sento molt complaguda i 
orgullosa, sobretot perquè el jurat 
ha recalcat el meu compromís amb 
la professió. Els diners em vindran 
molt bé perquè el teatre dóna molt  
de prestigi però poca remuneració». 
L’actriu va tenir un record especi-
al per als seus pares, els actors Feli-
pe Peña i Montserrat Carulla, que li 
van ensenyar «un amor i un respecte 
profund» pel treball interpretatiu. 
En el cas de la seva mare, l’exemple 
es manté per la seva presència habi-
tual a l’escena.

VINCLE AMB MARIO GAS / No van faltar 
tampoc en els seus agraïments pa-
raules per a tots els companys que 
ha tingut al llarg de més de 30 anys 
de trajectòria, i en especial per al di-
rector Mario Gas, a qui l’uneixen es-
trets vincles professionals i perso-
nals. Amb Gas, pare dels seus fills 
Orestes i Miranda, per exemple, ha 

interpretat tres vegades a la Mrs. Lo-
vett de Sweeney Todd. Fa dos anys, per 
citar un altre dels seus molts treballs 
conjunts, va meravellar a Homebo-
dy/Kabul, que li va suposar guanyar 
el seu segon premi Max com a mi-
llor actriu protagonista. L’anterior 
va ser amb Sweeney Todd, en la seva 
primera versió del 1997.
 L’escenari centra els plans de fu-
tur d’una artista amb una vinte-
na de pel·lícules al seu currículum. 
D’aquesta manera, prepara una pe-
tita gira a principis d’any amb un 
altre dels seus grans èxits recents  
–Après moi, le déluge– i manté actiu el 
veterà recital De Mahagonny a Youka-
li. Un viatge amb Kurt Weill, on mani-
festa els seus dots per cantar. El maig 
del 2010, Peña estrenarà al TNC 
Marburg, un text de Guillem Clua 
amb direcció de Rafel Duran. H

El jurat valora el 
caràcter polifacètic, 
el compromís i el 
magisteri de l’actriu

La gran Familia 
Popey guanya en 
la categoria de circ

33 En aquests temps en què les 
arts escèniques estan del tot do-
minades per la fusió de gèneres, 
el Premio Nacional de Circo se-
gueix distingint la tradició. La Fa-
milia Popey, formada pel fill i pels 
tres néts del cèlebre pallasso an-
dalús José Carrasco, el gran Po-
pey, han estat premiats per ha-
ver recuperat la figura «dels pa-
llassos musicals clàssics, pel seu 
ferm compromís amb el circ i per 
mantenir una tradició de tres ge-
neracions». G. T.

UNA ALTRA DISTINCIÓ

NOTA RECTIFICATORIA
Distinguidos clientes:
En la página 381 de nuestro vigente ca-
tálogo de juguetes de Navidad, fi gura el 
pack XBOX 360 de 120 Gb con 1 man-
do + ELITE FORZA MOTORSPORT 3, 
al precio de 269,90 e. La descripción 
y el precio del artículo son correctos, 
si bien su imagen no es correcta, pues 
la imagen que aparece es la del pack 
XBOX 360 de 250 Gb con 2 mandos 
+ ELITE FORZA MOTORSPORT 3. El 
Corte Inglés lamenta profundamente si 
este error ha podido generar confusión 
entre nuestra clientela, reiterando des-
de aquí nuestras disculpas.


