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”El català es parlava
només en la intimitat”
Montserrat Carulla va debutar professionalment, al Romea amb una obra de Josep Maria
de Sagarra, poc abans que aparegués Presència, de la qual ha estat lectora assídua

● Montserrat Carulla és de conviccions
fermes i molt tolerant: no exclou, sinó que
integra. Confia en la voluntat del poble i
en el fet que la cultura tingui el suport
d’un estat que encara ha de declarar-se.

Presència fa 50 anys. Això era pels volts
del 1965. Com era el teatre que es feia
aquells anys a Catalunya? Quina pre-
sència tenia el català a la cartellera?
En aquella època hi havia més teatre en
castellà que en català, que era minoritari.
Però també hi va haver moltes obres d’èxit
que s’estaven setmanes en cartell. En aque-
lles èpoques, a més, es feien funcions de
tarda i de nit i sense cap dia de descans. Va
ser més tard que es va decidir que el di-
lluns els actors se’l podien agafar de festa.

Coneixia la revista? Què ha significat
per a la defensa de la cultura catalana
aquesta capçalera?
Si no en vaig ser subscriptora (ara no ho
recordo) sí que et puc dir que les tinc to-
tes, ben guardades a la casa de Saus, a
l’Empordà.

Què va significar Presència en aquelles
dates de la dictadura?
Va significar molt perquè deia el que pen-
sava en català; era valenta. Recordo que va
tenir més d’un problema. Va ser una revis-
ta molt estimada per les persones que con-
sideraven que calia lluitar per la llibertat i
la llengua del nostre país.

Per què creu que han resistit el teatre
català i la cultura catalana fins ara, tot i
les adversitats polítiques, com ara els
40 anys de la dictadura?
En van tenir bona part de responsabilitat
una burgesia que escrivia opinions, pro-
nunciava conferències, generava debat a
favor de mantenir la defensa de la cultura i
del teatre. També cal tenir present el movi-
ment popular de fons, que potser era me-
nys visible que aquella burgesia, però que
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també empenyia amb força.

Fins a quin punt hi ha una continuïtat de
la nostra tradició cultural, teatral, o
aquesta apareix trencada a causa dels
oblits de les generacions anteriors?
Deu ser que estem molt marcats per Sa-
turn (riu). La veritat és que és bastant ge-
neral, la nova generació sempre vol ocu-
par el lloc dels pares.

Però una cosa és usurpar el poder i l’al-
tra negar-li els mèrits, no?
És que, de vegades, també hi ha pares i

avis que s’han equivocat molt. I els joves
que pugen amb ganes de veritat i de justí-
cia no poden admetre alguns errors dels
altres. Pensa que vam estar 40 anys sotme-
sos al franquisme. Van ser necessàries
unes actuacions de fons per recuperar els
drets del poble i de la llengua. Recordo
que als anys 40, quan tenia 9 o 10 anys, no
senties parlar català al carrer. Si ho feies, et
deien allò de “hable en cristiano...” En
aquella època el català es parlava només
en la intimitat, com deia Aznar que feia
ell, dècades més tard!

Va dir que s’acomiadava del teatre amb

Iaia. Ja n’ha fet més de 100 funcions.
Continua convençuda en aquest comiat
teatral. L’han continuat temptant amb
noves propostes?
Sí que m’han fet noves propostes, però no
les agafaré. Compto que tenim gira de Iaia
fins a finals d’abril. Res és etern, ni la vida. 
Hem repartit alegria entre els actors, els
espectadors i molts teatres que feia temps
que no veien tan plena la seva sala... No
continuaré a escena. Prefereixo acabar per
la porta gran que no que et treguin a em-
pentes. Sóc molt feliç a l’escenari. No vull
que es converteixi en una angoixa. Seguiré
treballant a la tele i al cine. Ara potser sí
que faré una mena de recitals similars als
que feia de L’itinerari de les paraules. Ara
parlaré d’altres coses, serà més polititzat.
Estic pensant si el títol d’aquests recitals
podria ser Bon cop de falç. Serà una lectu-
ra dramatitzada amb poemes de Maragall,
Palau i Fabre... també fragments de narra-
tiva i pensament polítics.M
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“Estic preparant
un recital poètic
més polititzat”

Mig segle en el món
de l’actuació
● Montserrat Carulla prové del tea-
tre amateur. Com a professional, fa
mig segle que és a l’escena. Ha par-
ticipat en televisió, cinema, doblatge
i, sobretot, teatre. Diu que s’acomia-
da de l’escena amb Iaia. No la dei-
xen: n’ha fet més de 100 funcions i
la gira continua. Ja prepara un reci-
tal polític i poètic. Al 2013, va es-
criure un llibre de memòries: El re-
cord és un pont al passat.

Un detall del llibre autobiogràfic
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La seva vida professional també va pas-
sar per Madrid. Va tornar a Catalunya
per por de perdre les arrels.
Si es volia viure d’actriu, no hi havia altre
camí que aprofitar les oportunitats de Ma-
drid. Em van fer una oferta i vaig anar-hi.
Es van anar encadenant feines. M’hi deu-
ria estar uns quatre anys. Sempre he estat
molt bé a Madrid: amb molt bons compa-

nys i molt bona feina. Però vaig veure que,
si m’hi quedava, els fills es farien grans,
tindria néts i aquests em parlarien en cas-
tellà. I no volia que passés això.

Part de la seva família viu a Madrid. Tot
i procurar evitar el castellà en el dinar
familiar, s’hi ha trobat, finalment?
Quan ens reunim a casa, tots parlem en

català. Ara, a la feina pot ser diferent. Cal
dir que jo sóc una admiradora del castellà;
també és el meu idioma, ha format part de
la meva vida professional. És un idioma
ric que sona molt bé i amb el qual et pots
entendre amb mig món. El que passa és
que el català és la meva llengua materna.

Quant temps falta perquè Catalunya si-
gui independent? Com s’ha d’aconse-
guir? És la millor forma de garantir la
cultura? Defensar la cultura pròpia no
està renyit amb la tolerància als pobles
d’Espanya i la seva cultura, oi?
Ens en sortirem. Però som una nació que

han volgut convertir en una regió que de-
pengui del centre. És el poble que ha de
lluitar per aconseguir-ho. M’agradaria que
fos demà, però temo que encara no pot
ser. Als anys 60, es va potenciar que un
milió i mig de persones vinguessin a Cata-
lunya per diluir el català. Són persones
que ho van passar molt malament; nosal-
tres els vam respectar. Ara ells també són
catalans. Perquè es pot ser català i parlar
català o castellà. Ells també s’estimen la
terra. Ja ho diu una dita castellana: Uno no
es de donde nace sinó de donde pace. El
nostre és, ja, el seu país. I els seus fills i
néts són tant o més independentistes que
jo! Som un poble que continua viu. El su-
flé no ha baixat. El poble té ganes de ser el
que és: un Estat, i no pas una regió.

Tota una
vida a
escena
Nascuda a Barce-
lona el 1930, de-
buta professional-
ment amb Sopa-
rem a casa al Ro-
mea al 1961. Ja
no abandonarà 
l’escenari; tam-
poc durant les se-
ves maternitats.
Vicky Peña, la filla
gran, la va ajudar.
Van llegir juntes
el pregó del 2009
per la Mercè.
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De casa. L’actriu celebra l’oasi de casa seva.
S’hi refugia tant com pot en aquest silenci,
entre llibres. QUIM PUIG

“El suflé no ha
baixat. El poble
continua viu”
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