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- Es troba immersa en la gira
de l’obra Iaia!!! Després d’ac-
tuar a Reus al mes de març, la
representació es podrà veure
també a Tarragona i a Torto-
sa. S’imaginava acomiadar-se
dels escenaris amb aquesta
obra.
- Més que esperar-m’ho, vaig
poder-ho decidir. Quan vaig
prendre la decisió de retirar-
me el meu fill, Roger Peña, em
va dir que havia escrit una
obra, i després de llegir-la vaig
decidir que m’acomiadaria
amb Iaia!!! I així ho penso fer.

- L’obra la dirigeix el seu fill,
Roger Peña. És difícil treba-
llar amb la família?
- No gens. Si la família s’esti-
ma i està ben avinguda i tot-
hom sap la tasca que està fent
no és gens difícil, al contrari,
és molt gratificant.

- Té algun tret en comú la ‘Ia-
ia’ amb vostè?
- Cap. Per aquesta Iaia el meu
fill es va inspirar més aviat
amb la meva mare.

- Quins trets diferencien les
dues?
- La Iaia depèn molt del seu
nét. És una dona que està
pràcticament al final de la vi-
da i que només se sustenta
amb els seus records i efectes.
Una dona, que més que lluitar
ella, ha fet una mica el que han
volgut els que han estat al seu
costat, se sent sola, etc. I tots
aquests trets no tenen res a
veure amb mi.

- Comparteix escenari amb
el seu nét Aleix Peña. Quan
va saber que es dedicaria a la
interpretació, quin consell li
va donar?

- Quan estudiava teatre vaig
pensar que estava molt bé. El
primer dia que vam assajar els
dos em vaig adonar que servia
per fer teatre. És actor, i se’n
neix o no se’n neix.

- Vostè ja va néixer actriu?
- Vaig néixer amb una sensibili-
tat artística especial, com qui
és pintor i pinta bé, demostra
que té unes facultats innates.
Després aquestes habilitats in-
nates s’han de posar en pràcti-
ca, i també se’n poden tenir
més o menys.

- Amb tenir aquestes habili-
tats és suficient?
- S’ha de ser conscient que s’ha
d’estudiar, estar al dia, esfor-
çar-te, etc. I no pensar mai que
has aconseguit el cim, perquè
no s’aconsegueix mai.

- Vostè ha aconseguit aquest
cim?

- He aconseguit el meu propò-
sit, que és viure exclusivament
del teatre. És la meva professió
i forma de vida, i també m’enri-
queix interiorment, perquè
gaudeixo fent-ho. Penso que la
gent que ens ve a veure als ac-
tors també gaudeix.

- Va començar en el teatre
amateur. Creu que aquesta és
la millor manera d’iniciar-se
en el món de la interpretació?
- Depèn de les aspiracions de
cada persona. Jo sempre ho

aconsello perquè et permet
mesurar les teves capacitats.

- Des de llavors, ha canviat
l’esperit del teatre amateur?

- No ho sé perquè ara no hi estic
ficada. El que és cert és que tot i
que es continua fent teatre
amateur no se’n fa tant com
abans. Anteriorment a cada

barri de Barcelona i a cada po-
ble i ciutat de Catalunya hi ha-
via el que se’n deia Centre de
Teatre d’Aficionats, on es feien
representacions setmanals.

- La seva trajectòria professi-
onal va lligada a la televisió,
el cinema, el teatre, etc. Amb
quin gènere es queda?
- Escolliria el teatre, perquè és
la mare de tots. El contacte
amb el públic és directe, men-
tre que la televisió i el cinema
et permeten rectificar. El teatre
és la màgia del moment.

- Se l’ha reconeix com ‘la pri-
mera gran dama del teatre ca-
talà’. Se sent còmoda amb
aquesta consideració?
- M’estimaria més que em reco-
neguessin com una treballado-
ra del teatre català.

- Ha deixat escapar alguna
oportunitat?
- Mai no m’han proposat una
feina a la qual hagués de renun-
ciar. Penso que no em puc quei-
xar i que he d’estar contenta.

- Què li agradaria que recor-
dessin de la seva trajectòria
un cop s’acomiadi definitiva-
ment?
- Que pensin que era una dona
honesta i que feia el meu treball
mirant de no perjudicar ningú i
intentant ser feliç i fer feliços
els altres.

- Amb el tema de la consulta
sobre la independència no ha
amagat la seva opinió. Creu
que les persones amb una
projecció pública, i en aquest
tipus de qüestions, han d’ex-
pressar la seva opinió?
- Sí. Si tens una manera de pen-
sar l’has de manifestar. Si no la
manifestes és una mena de co-
vardia que jo no entenc.

PERFIL | Montserrat Carulla (Barcelona, 1930) s’acomia-
da dels escenaris amb l’obra ‘Iaia!!!’, dirigida pel seu fill,
Roger Peña, i protagonitzada pel seu nét Aleix Peña i Vic-
ky Luengo. L’actriu, que actuarà a Tarragona i Tortosa,
té arrels familiars a Mas de Barberans (Montsià).

Montserrat Carulla comparteix escenari amb el seu nét Aleix Peña, a
l’obra ‘Iaia!!!’, amb la qual s’acomiada del món interpretatiu. FOTO: A. MARINÉ

‘El teatre és la màgia del moment’
ENTREVISTA | Montserrat Carulla Actriu

❞He aconseguit el meu
propòsit que és viure
exclusivament del
teatre

Imatge d’un moment de la representació de l’obra a la Sala Santa Llúcia. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

TEATRE ■ A C À R R E C D E L A CO M PA N Y I A S C E N I C U M C I A

La consulta del Doctor
Morris a la Sala Santa Llúcia
■ La Sala Santa Llúcia va acollir
el diumenge a la tarda l’obra La
teràpia del Doctor Morris, un es-
pectacle de la companyia de tea-
tre amateur de Reus i el Baix
Camp, Scenicum Cia.

El públic assistent va ser tes-
timoni de la sala d’espera del
Doctor Morris, on van coincidir
sis dels seus pacients. Cadascú
d’ells pateix un mal diferent,
però tots ells qualificats com a

Trastorn Obsessiu Compulsiu
(T.O.C).

Justament el dia en què coin-
cideixen a la consulta, al Doctor
Morris li sorgeix un imprevist
que no li permet arribar a la se-
va consulta a l’hora prevista, i
atendre els pacientes. En con-
seqüència tots ells intenten ame-
nitzar l’espera i, si poden, treu-
re’n algún profit posant en pràc-
tica teràpies grupals.


