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–¿Sorpresa amb la seva candidatu-
ra?
–Absolutament. Aquestes coses mai 
s’esperen.

–Però no li han faltat reconeixements 
aquest any. ¡Ni que ho hagués dema-
nat a la carta als Reis!
–Als Reis els demano normalment 
sentit de l’humor, perquè en tinc 
poc. Sóc massa transcendent.

–Recordi la llista de regals.
–El 2009 va començar de manera 
molt grata amb el premi Ciutat de 
Barcelona d’arts escèniques. Va ser 
un honor i una distinció molt grans. 
Abans, també en vaig tenir un altre 
dels crítics.

–No només  hi va haver premis; la van 
convidar a llegir el pregó de la Mercè. 
–Em va fer una il·lusió bàrbara, i a 
més a més doble, per estar amb la 
meva mare.

–La grossa li va tocar al final amb el 
Premio Nacional de Teatro.
–Em va omplir d’alegria i de respon-
sabilitat. Me’l van concedir per l’ac-
tuació a Sweeney Todd, però hi havia 
un parell d’acotacions que em van 
sorprendre, sobretot la de la meva 
tasca de magisteri. No penses mai 
que puguis ser un exemple de res.

–També es parlava del seu compro-
mís amb la professió.
–En aquest cas sí que ho vaig enten-
dre més. Fa temps que estic dins dels 
sindicats, tant en l’associació d’ac-
tors de Catalunya com en el que trac-
ta qüestions d’àmbit estatal.

–¿Alguna pega al seu 2009?
–Ha sigut un any molt bo de premis i 
satisfaccions, però molt difícil en la 
feina. Teníem una gira amb Sweeney 
Todd, però la retallada pressupostà-
ria dels ajuntaments per la crisi va 
fer que s’anul·lés. Havia renunciat a 
projectes audiovisuals i em vaig que-
dar penjada. Igual que tants i tants 
intèrprets.

–L’habitual amunt i avall de l’actor.
–En aquesta professió ho veig contí-
nuament. Alguns tenim la sort d’ha-
ver treballat en coses que s’han vist 
molt, que han tingut repercussió, i 
sembla que sempre estiguem treba-
llant. Jo no em queixo, però la crisi 
s’ha deixat veure molt en el sector.

–¿No comparteix la idea que el tea-
tre fa front a la crisi i que passa per 
un bon moment?
–Aquí hi ha molt a dir. Sembla que sí, 
però en el fons no és així. Hi ha com-
panyies importants que tenen difi-
cultats per pagar els actors, perquè 
els ajuntaments no els paguen a ells 
i això és terrible. Aquest optimisme 
és una falsa impressió.

–Anem als seus inicis. Filla d’actors 
[Felip Peña i Montserrat Carulla], la 
vocació li va venir una mica tard.

–És que volia ser metge pediatra. Pe-
rò no vaig treure el preuniversitari, 
vaig canviar a infermeria i aviat vaig 
començar a treballar al Clínic. Però 
un estiu vaig anar a Londres a millo-
rar l’anglès i la meva mare em va dur 
a veure algunes obres. Llavors vaig 
pensar que allò era el que volia fer.

–Sorprèn que hagués d’anar fins a 
Londres per descobrir la vocació.
–A vegades és necessari allunyar-se 
de la realitat per veure-la en la seva 
verdadera dimensió.

–¿La va ajudar o va perjudicar quan 
començava això de ser filla de?
–Quan era més jove, em va ajudar en 

un primer moment, però després he 
fet el meu camí. Ha estat pròxim al 
dels meus pares en la passió, la dedi-
cació i la responsabilitat. Vaig viure 
una infància en què vaig beure, em 
vaig alimentar i vaig aprendre mol-
tes coses d’aquesta professió, tot i 
que llavors no m’hi pensés dedicar.

–La seva mare segueix en actiu. ¿Va 
ser i és un mirall per a vostè?
–En algunes coses sí, però no tinc 
models. No m’agrada. No vaig se-
guint els seus passos, més enllà del 
seu amor per la professió i la respon-
sabilitat en l’actuació.

–¿Quines obres recorda com les que 
han marcat la seva trajectòria?
–Aquesta és una carrera de fons i 
eventualment, quan hi ha un obsta-
cle més gran, has de fer una pirueta 
més alta, i és la que veu el públic. Pe-
rò, mentrestant, has fet musculatu-
ra en altres coses no tan brillants o 
visibles. És cert que van ser un regal 
coses com Sweeney Todd i Homebody/
Kabul. I també L’hort del cirerers, que 
vaig fer el 91, a Girona, amb la pro-
ductora Bitó. O Dancing!, una obra 
col·lectiva que em va obligar a créi-
xer molt, i El temps i els Conway.

–Treballa igual a Barcelona i Madrid, 
una cosa no gaire freqüent. ¿Nota di-
ferències en la forma de treballar?
–Vaig on em criden i m’agrada l’ofer-
ta. No veig diferències entre les dues 
ciutats. En general, últimament em 
criden més de Madrid. I em sorprèn 
una mica, sobretot pel que fa a tele-
visió i cine. H

«Ha sigut un 
any de premis, 
però molt difícil 
en la feina»
JOSÉ CARLOS
SORRIBES

DANNY CAMINAL

Vicky Peña

Polivalent

Pocs intèrprets tenen l’aplau-
diment general d’aquesta 
actriu (Barcelona, 1954) que 
tant entona un musical com 
emociona en un drama. La 
seva carrera va guanyar al-
tura al costat de Mario Gas, 
pare dels seus fills Orestes 
i Miranda, que segueixen el 
camí familiar, tot i que ella de 
jove era ATS. I no ho oblida. 
Mentre rodava El cónsul de 
Sodoma va adaptar el títol al 
pla Bolonya.

ACTRIU. PREMIO NACIONAL DE TEATRO 2009

La sort
ONCE > 23 FEBRER
85.474

BONOLOTO 
> 23 FEBRER
8 - 22 - 28 - 31 - 33 - 41 
C: 34 R: 1

TRIO > 23 FEBRER
524

SUPER 10 > 23 FEB.
03 - 06 - 09 - 12 - 22 - 
23 - 27 - 28 - 29 - 30 - 
33 - 36 - 41 - 45 - 47 - 
48 - 49 - 53 - 54 - 63 
D: 03

PÀGINA 38

Noms propis

El ministre de l’Inte-
rior ha aconseguit tenir perfec-
tament preparat el dispositiu 
encarregat de neutralitzar ETA 
amb la detenció de gairebé una 
trentena de membres de la ban-
da des de princpis d’any.

Alfredo
P. Rubalcaba

L’alcalde de Madrid 
ha escollit la data més inadequa-
da, el 8 de març, Dia Internaci-
onal de la Dona, per recuperar 
iniciatives ràncies: un taller de 
costura i un concurs de postres... 
només per a dones.

Alberto
Ruiz-Gallardón

La regidora de Segure-
tat de l’Ajuntament de Barcelona 
ha d’atendre les crítiques dels co-
merciants de la dreta de l’Eixam-
ple, que tenen la sensació que ha 
crescut la inseguretat per falta 
de vigilància.

Assumpta
Escarp

El governador  del 
Banc d’Espanya hauria de desis-
tir en la fal·lera d’indicar al Go-
vern quins camins ha de seguir 
la reforma laboral per superar la 
crisi i cenyir-se a les funcions de 
control del sistema financer.

Miguel Ángel
Fdez. Ordóñez

El responsable de pro-
grames de RTVE hauria hagut 
d’evitar que John Cobra arribés a 
la gala final dels aspirants a acu-
dir al festival d’Eurovisió i així 
estalviar a l’audiència un espec-
tacle vergonyós.

Santiago
Tabernero

Si voleu votar per Vicky Peña, truqueu al 905 44 60 40 i indiqueu el seu nom (cost, 1,39 euros des d’un fix i 1,91 des d’un mòbil, impostos inclosos). O envieu un SMS al 25152 amb el text: CATALÀ 
(espai) i el nom del candidat (1,39 euros + IVA). També es pot votar qualsevol dels 10 finalistes a través de la web.
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Aznar, en fred
L’expresident José María Az-
nar no sempre perd la seva ac-
titud gèlida. Dimecres passat, 
viatjava en primera classe del 
pont aeri. Un passatger, Josep 
Maria Serra, president de Ca-
talana-Occidente, se li va acos-
tar per saludar-lo amb corte-
sia. Per refrescar-li la memò-
ria, Serra li va recordar que 
era un dels propietaris de Va-
quèira-Beret, on Aznar va anar  
alguns anys per practicar l’es-
quí de fons amb l’objectiu de 
rebaixar l’atenció sobre la fa-
mília reial. Però l’expresident 
no va donar cap mostra d’in-
terès per saludar-lo. Sorpre-
nent, si se sap que Aznar i se-
nyora, en aquella època, van 
sopar dos o tres anys seguits, 
l’1 de gener, a casa de Serra a 
Vaquèira junt amb altres co-
neguts empresaris com Mari-
ano Puig, Emilio Cuatrecasas 
o Isak Andic.

confidencial
BCN

JOSEP MARIA URETA
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L’altra UNICEF
Hi ha qui, immers ja en la ba-
talla electoral, i no només en 
la lluita per la presidència del 
Futbol Club Barcelona, sinó, 
fins i tot, en el pols pel Govern 
de la Generalitat, ha comen-
çat a fer circular pels correus 
i mòbils el que diuen que és (o 
era) un dels secrets més ben 
guardats de Joan Laporta, 
Xavier Sala Martín i Joan Oli-
ver: l’autèntic motiu pel qual 
el Barça porta a la samarreta 
el nom d’UNICEF. ¿Ho saben? 
U-na N-ació I-independent  
C-atalana É-s F-actible. No 
sembla aquesta una bona idea 
per a la campanya del conti-
nuista delfí Alfons Godall, 
que sembla voler desmarcar-
se del to independentista del 
seu amic Jan, però potser que 
la idea sí que tempti els crea-
tius que, amb una gran meti-
culositat i estratègia, prepa-
ren les aspiracions de Laporta 
a ocupar el palau de la plaça 
de Sant Jaume.   
EMILIO PÉREZ DE ROZAS


