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ESPIRALS
Pera l’actriu, lesespiralssón
figureseternes,giratòries,
cerclesquemainoestanquen,
quesóndinàmics iquede
vegadesrelacionaambalguns
aspectesde lasevavida

Col·leccionapremis i personatges.ÉsBlancheDuBois, és
l’esposa a ‘Follies’, la protagonista de ‘Homebody/Kabul’ o
de ‘La reinade la bellesa deLeenane’. Costa d’escollir

ELSCARGOLS
DEVICKYPEÑA

Nohi ha aficionat al teatre queno la conegui. I
malgrat això, VickyPeña (Barcelona, 1954) es
mou, passeja sense fer enrenou.Amb la seva boina
de llana i lamotxilla de piques a l’esquena arriba
alegre i discreta al Lliure deGràcia, on fa ben
pocha cantatKurtWeill. Peña va créixer entre
bambolines, veient els seus pares, els actors Felip
Peña iMontserratCarulla, sobre l’escenari. I tot i
això, de petita ni se li va passar pel cappoder de-
dicar-s’hi. Així que va estudiar Infermeria, encara
que l’aventura va durar un sospir, el que va trigar
a adonar-se que a ella el quededebò li agradava
era el teatre. Aleshores ambprou feines tenia 21
anys, i des de llavors nohadeixat de fer cinema,
televisió, doblatge. I sobretot, teatre, que és on
ha aconseguit tots els premis i reconeixements
possibles, des dediversos guardonsMaxfins al
premiNacional deTeatre o el recent premiCeres.
“Sempre intento aportar elmàximde sinceritat als
personatges, d’una banda, i de l’altra intento veure
què tenen ells que jom’hi pugui aferrar. Recorro
undoble camí i intento trobar-me almig. I al final,
el personatge acaba sent el que sóc jo”, explica.

És així comPeña es capbussa en repertoris
complicats, de vegades foscos, comel de la dona
protagonista deHomebody/Kabul, dirigida per
MarioGas. “És unad’aquestes obres de teatre en
què sento que expliques realment alguna cosa al
públic, no sobremi, sinó sobre el temps enquè ens
ha tocat viure, sobre compassa la vida, què fem,
quèno fem.Emsentomolt implicada en aquesta
peça, que té un textmagnífic i crec quedesconcer-
tant per al públic, encara que commovedor”.

L’actriu ha recuperat la primera part d’aques-
ta obra, unmonòleg. El text l’ha traduït ella de
l’original, una cosa que ja va fer ambLa reina de la
bellesa deLeenane, tambédirigida perGas. “De ve-
gades estàs assajant un text i hi hauna frase queno
t’entra o et costamolt de dir-la. Jo sóc de les que
llavors va a l’original a buscar quèdiu, i en aquest
punt proposo adaptacions perquè el personatge,
al final, l’has de defensar tu. Commésbé et vagi
el vestit amida imillor t’hi trobis,millor podràs
interpretar el paper”, considera, i afegeix: “Però sí,
ho reconec, sóc primmirada amb la llengua”.

A l’actriu la fascinen les formes del cargol. “Cir-
culen, flueixen, imalgrat fer voltes,mai nopassen
pelmateix lloc.No són sempre iguals, una cosa
que emresultaria asfixiant, sinó que esmouen,
enun sentit o enun altre, s’obren o es tanquen en
funció de la direcció de l’espiral”, explica Peña.
I en formade cargol l’actriu té anells, arracades,
i fins i tot un agafador demonyos. “Emsemblen
unabonametàfora de la vida”, conclou.s
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En família

“Nosé si sóc lamusa
deMario [Gas, el seu
marit], però síuna
actriuamb laqual
treballa còmoda i
ambprouconfiança
comperdiscutir si és
necessari ambtotal
tranquil·litat. Som
una famíliade l’ofici,
quèvols?”, arronsa
les espatlles.Peña
tambéhacoincidit
sobre l’escenari en
diversesocasions
amb la sevamare;ha
estat sota lesordres
del seupareenalguns
doblatges; i devegades
ha treballat al costat
delsfills. “Recordo
ambespecial afecte
unaocasióenquèvaig
coincidir amb lameva
mare i lamevafilla,
MirandaGas.Aquell
momentva serun
regal, un luxe”.
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