
Tornen juntes a l’escenari on van
interpretar mare i filla a La reina de
bellesa de Leenane, el 1998 a La
Villarroel, en una obra que va ser
un exitàs i que dirigia el marit de
Vicky Peña (1954) i gendre de
Montserrat Carulla (1930), Mario
Gas. Amb paciència i un posat
entrenat es deixen fer fotografies.
“Ens assemblem”, constaten en
veure’s. Formen una de les
nissagues que concentra més talent
teatral de Catalunya: la néta,
Miranda Gas, també és un animal
escènic, i germans i tiets es
dediquen a diferents àmbits del
món de l’espectacle. “Als dinars
familiars no en parlem si no és que
acabem d’estrenar. Hi ha altres
temes!”, assegura la matriarca. I
això que han treballat juntes en
espectacles com A little night
music i Guys & Dolls. “Jo quan
treballo m’oblido que és la meva
filla. Fins i tot recordo que a La
reina... un dia em va mirar i vaig
pensar: «Per què em mira amb tant
d’odi?»” “Era el meu personatge!”,
justifica la Vicky.
Els fills Peña Carulla es van criar
entre bambolines. “Els carretejava
als assajos, amunt i avall, i això sí
que és una lliçó. Veient els altres
s’aprèn”, diu Carulla. Malgrat tot, la
filla es va decantar per estudiar
infermeria. Va ser qüestió de
temps. Un estiu, a Londres, on va
anar a estudiar anglès, va veure
clara la seva vocació. “Va venir a
casa i va dir que volia ser actriu. I
jo li vaig dir: «Això no ho has de
decidir tu, has de demostrar si ho
pots ser». “I també em vas dir: «Ja
saps on et fiques?»”, li recorda.
Reconeix que “no ser filla d’una
actriu normal, sinó d’un monstre de
dona” va ser un handicap. “Mai li
he donat un cop de mà –assegura la
mare–, ni ella m’ho ha demanat”. I
ho demostra el fet que l’una sigui
l’àvia de Catalunya gràcies als
serials de TV3 mentre que l’altra no
hi ha tret el nas: “Tinc la sensació
que algú em té el dit a l’ull, i em
desconcerta. És mala sort. Però
estic contenta perquè a la mare la
gent l’estima molt”.

Carulla-Peña
Formen una de les nissagues
teatrals amb més talent, que
continua a la quarta generació
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na fase cal aprendre a fer fer, i en una ter-
cera cal aprendre a ensenyar a deixar fer.
No resulta tan fàcil.

“Si hagués de triar l’error més gran que
es comet, seria no planificar la successió,
esperar que passi, pensar que algun dia la
persona que porta l’empresa no podrà
fer-ho i ja es veurà aleshores com s’afron-
ta el problema. Desgraciadament, hi ha
moltes probabilitats que una successió
mal resolta acabi amb l’empresa, o amb la
venda de l’empresa, per falta d’acord so-
bre la línia estratègica a seguir”, emfatit-
za el director acadèmic de l’IEF. Tot i ai-
xò, segons el llibre Empresa familiar: ni
tan pequeña ni tan joven, del professor de
l’Iese Josep Tàpies, les empreses famili-
ars duren més que les no familiars. D’una
mostra de 2.254 empreses, entre les de
més de 90 anys de vida n’hi ha més de fa-
miliars. De les d’entre 60 i 90 anys, tam-
bé. Però entre les de menys de 30 anys
n’hi ha menys. Conclusió: és mentida la
dita segons la qual l’avi crea l’empresa, el
fill la fa gran i el nét la fa malbé.

La successió i l’ADN
Tots els experts consultats coincideixen
que la planificació de la successió és el
gran perill. L’elaboració d’un protocol
familiar és clau, perquè aborda què es
farà quan encara no toca. “És la manera
perquè pares i fills en parlin obertament.
La diferència entre una empresa famili-
ar exitosa i una de no exitosa passa sem-
pre per si ha previst com resoldre un
conflicte abans que esclati”, insisteix Tà-
pies. Per això, rebla, més que el contin-
gut del protocol en si, “importa el procés
viscut per elaborar-lo, les reunions, les
converses, les emocions que fa sortir,
perquè fa posar en negre sobre blanc el
funcionament de tota la família”.

Més perills. “La síndrome de l’ADN:
pensar que com que jo he sigut un bon
empresari el meu fill també ho serà. Pot
ser-ho o pot no ser-ho. Valdrà més pre-
guntar-l’hi, en tot cas”, apunta.

“A mi, més que d’errors, m’agrada
pensar en reptes a superar”, matisa Pa-
vón, des de Garrigues. Torna a aparèixer
la rivalitat. “Els pares pensen que els fills
han de superar-los, però alhora intenten
sotmetre’ls a la seva conducta, mentre
que els fills creuen que en saben més”.
Tot un repte per a la gestió. Pel que fa a la
propietat de la companyia, una de les pa-
tinades freqüents és el repartiment acci-
onarial igual per a tots els fills. “Els pares
tendeixen a pensar que el tracte més just
és donar-los a tots el mateix, no tenen en
compte que no tots els fills s’han deixat
la pell a l’empresa”.

Els canals oberts de comunicació
perquè no s’enquistin les coses solen ser
un instrument imprescindible. Però ara
ja no sabem si parlem d’empreses, de fa-
mílies o de persones. Tot ve a ser una mi-
ca el mateix.

“jo quan treballo
m’oblido que és
la meva filla”,
diu montserrat
carulla

Les transicions
són l’etapa més
delicada de la
vida d’una
empresa familiar
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