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L'EFEMÈRIDE

Fa 40 anys (1971)

L’Apollo XV, tripulat pels astronautes dels Estats
Units David Scott, James B. Irwin i Alfred Worden,
alluna, i es converteix en el primer vehicle tripulat
que circula sobre la superfície de la Lluna.

Al costat de Joan Crosas a Sweeney Todd –ella va serMs. Lovett– el 2009

AmbTinoRomero a L’òpera de tres ralsL’actriu, divendres a la tarda, a la terrassa del Liadísimo

Vicky Peña, amb Laia Marull, a Mare Coratge i els seus fills, el 2001 Amb Ariadna Gil a Un tramvia anomenat desig, el 2011
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Barcelona

Aquesta nit, comBlancheDuBois, baixa d’‘Un tramvia
anomenat desig’ a Barcelona, i prepara purpurines per a ‘Follies’

JOSEP SANDOVAL

D es d’aquell angelet
que va interpretar
de nena, en uns
Pastorets en què la
sevamare,merave-

llosa Montserrat Carulla, era la
Verge Maria, fins aquesta nit,
quan, com Blanche DuBois,
Vicky Peña baixi d’Un tramvia
anomenat desig, han transcorre-
gut molts anys.
És una parada més en la seva

llarga carrera, brillant, un qualifi-
catiu que no comparteix. Ha par-
ticipat en alguns dels grans mun-
tatges de l’escena espanyola de
tots els temps, però reconeix ha-
ver estat temporades sense que
ningú li truqués. No hi ha rancú-
nia; sap que és una treballadora
de l’escena, no vol arribar a ser
una estrella, encara que el seu ta-
lent brilli més que la seva mirada
neta i transparent, emmarcada a
un rostre de tall clàssic, cutis
pàl·lid, cabellera arrissades entre
l’or i la mel, i la puresa de les se-
ves paraules que escapen, àgils,
sense ombra de pecat.
Compromesa amb el gremi, va

aconseguir amb l’Associació d’Ac-
tors i Directors el primer Conve-
ni de Teatre de Catalunya que va
regular la situació de la gent de
l’espectacle i va ser una persona
avançada per fer comprendre a
molts que el teatre és, bàsica-
ment, cultural abans que lúdic.
És per això que tria papers

“útils”, que tinguin alguna cosa a
dir, i els troba a Sondheim,
Brecht, Weill, Williams, McDo-
nagh, Kusher... Paraules i músi-
ques, que Vicky Peña també és
una excel·lent cantant.
Mou les mans, i la dreta agafa

l’esquerra, farcida d’anells de pla-
ta; li agraden. Es confessa amb
totes les supersticions escèni-
ques, de la mala sort del groc a
l’excel·lent de trobar un clau tort.
Desitja “merda” i no “sort”, i és
de les que discuteixen amb els
directors perquè porta els deures
fets a cada assaig. Lluita per les
conviccions que té, encara que
accepta l’autoritat del director. I
accentua la lluita quan qui diri-
geix és Mario Gas, que l’ha fet
créixer coma actriu (ella ho reco-
neix), a més de ser el pare dels
seus dos fills, Miranda i Orestes,
també del món escènic.
Vicky evita veure altres refe-

rents dels personatges que inter-
preta als quals coneix en els seus
textos originals, i aprèn a com-
prendre’ls i fins i tot a estimar-
los. Són amics que potser mai no
portaria a casa. Dúctil, però fer-
ma, disciplinada i constant, recor-
da els seus inicis televisius (com
a filla de Lucía Bosé a la televisi-
va La señora García se confiesa),
la seva Plaerdemavida del Tirant
lo Blanc abans de la seva aturada
laboral, la seva etapa de meritò-
ria als teatres nacionals, tants pa-
pers corals que l’han fet ser el
que és: una dona de teatre com-
promesa.
Una excel·lent persona que

avui baixa d’un tramvia per re-
collir plomes i purpurines. I és
que Mario Gas l’espera per por-
tar-la al Follies, el musical daurat
que recrea el teatre que va ser pa-
radís de les estrelles eternes en
què Vicky Peña ja té camerino
amb el seu nom.c

Lasortde ser
VICKY PEÑA


