
Miranda Gas, filla de Vicky Peña i Mario Gas, presenta avui ‘Els cors purs’ al Romea, on 
va debutar la seva àvia, Montserrat Carulla, i la seva mare va conèixer nits de glòria. Reunir-

les no és fàcil perquè són rabiosament independents. Aquí ho fan per recolzar l’hereva.

tExt núria navarro  FOtOS ferran nadeu

A
l final dels seus 
dies, Ingmar Berg
man va tenir la 
certesa que el tea
tre havia sigut «el 
principi, el final i 
gairebé tot el que 

hi va haver enmig». Va ser un destí del 
qual no va poder –ni va voler– fugir. 
Li deu passar una cosa semblant a Mi
randa Gas, cadell del Llinatge Teatral 
Nacional de Catalunya. ¿Una exage
ració? Vegin el seu pedigrí. La mare 
és l’actriu Vicky Peña. El pare, l’actor 
i director Mario Gas. Els seus avis, la 
gran de l’escena Montserrat Carulla, 
el doblador Felipe Peña i el cantant 
d’òpera Manuel Gas. I el seu oncle avi, 
Mario Cabré (el torero que va tenir un 
embolic amb Ava Gardner per a enra
biada de Frank Sinatra). Si instal·len 
una platea en la seva cita de Nadal, 

Carulla/Peña/Gas
tres generacions parlen de l’ofici d’actriu

tar: «No és una cosa que decideixis 
tu. D’actriu n’ets o no n’ets. Puja a 
un escenari i et diré si estàs en el bon 
camí».
Vicky Peña– Jo això no ho recordo.
M.C.– T’ho vaig dir. En aquella època 
molts fills de grandíssims actors es 
van ficar en el teatre i els seus pares 
es morien de vergonya.
V.P.– A la Miranda li vaig suggerir que 
fes allò que la fes feliç. Però no podia 
negarli que es fiqués en un ofici que 
tant he estimat i m’ha fet créixer. Al 
veure que tenia condicions, em vaig 
sentir orgullosa per la seva afinitat 
a un tipus de vida que, no només no 
l’avergonyia, sinó que l’atreia.
M.C.– També jo em vaig sentir orgullo
sa de tu. Sabies estar en escena, comu
nicaves… Em feies oblidar que eres la 
meva filla. Fins al punt que a 
La reina de la belleza de Leenane  

segur que li roben públic als pasto
rets i als pessebres vivents.
 És tan gran el seu arrelament al 
teatre, que fins i tot va afectar la se
va vida intrauterina. Vicky Peña la va 
anar a parir a Madrid perquè el seu 
pare dirigia allà la Salomé de Núria 
Espert. I li van donar el nom de Mi
randa, com la filla de Pròsper, pro
tagonista de La tempesta de Shakes
peare. «Podria arribar a sentir més pes 
que si portés literalment tota la famí-
lia a coll, però no és així –afirma Gas–. 
La Montse i la Vicky han predicat amb 
l’exemple i han tingut la generositat de 
deixar que fos allà per veure-ho». Ho 
diu fent servir els noms de pila de 
les seves antecessores, per crear una 
distància simbòlica entre l’àmbit ar
tístic i el domèstic. «Ella és molt ella  
–anota Peña–. Vol fer les coses a la se-
va manera. I jo l’entenc, perquè, en-

certadament o erròniament, a mi em 
va passar el mateix».
 La nena Miranda, com li passava 
a Dimecres Addams, mai va veure la 
seva família insòlita («més aviat pen-
sava: ‘¡Que estranys que són els altres!’»). 
I el 1988 –tenia 3 anys– va presenciar 
entre caixes Dancing!, el trepidant mu
sical d’Hélder Costa en què actuava la 
mare i el pare s’ocupava dels llums. 
«Enamorada de tot el que veia –diu–, 
vaig decidir que volia ser actriu, cantant 
i ballarina». Ningú la va pressionar. 
Els CarullaPeñaGas són al·lèrgics al 
proselitisme. S’encomanen succio
nant el gaudi dels propis i els aliens. I 
si no, llegeixin:
 
Montserrat Carulla.– La Vicky, que era 
auxiliar d’infermeria, va venir un 
dia i em va dir: «¿Saps què, mare? He 
decidit ser actriu». I jo li vaig contes

DEBUT EN FAMÍLIA. Miranda Gas, als 14 anys, amb Vicky Peña i Montserrat Carulla,
a ‘A Little Night Music’, que va estrenar Mario Gas al Grec 2000.
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E
m demanen que escrigui so-
bre aquestes tres dones a les 
quals em sento tan unit i no és 
fàcil. La proximitat i l’afecte  
poden ennuvolar els intents 

d’objectivitat. Però al mateix temps, elles 
mateixes amb la seva manera de ser i es-
tar, m’aplanen el camí.
 Què puc dir que no s’hagi dit ja de 
Montserrat Carulla. Des que la vaig veure 
baixar per unes escales angostes del deco-
rat de Fang, d’Eduardo Criado, al Romea, 
aquella noia twist de llarga i sensual cabe-
llera rossa, va quedar gravada en la meva 
retina per sempre. Gran actriu, actriu de 
talla i raça, reconeguda i admirada no so-
lament a Catalunya –m’atreviria a afirmar 
que és una de les persones més estimades i 
respectades–, sinó per tots els amants del 
teatre de les Espanyes, es tracta amb tota 
evidència d’«una de les grans».
 Amb Montserrat he compartit escena-
ri, plató... i he tingut el gran plaer de diri-
gir-la en diverses ocasions, entre elles en 
la seva memorable encarnació de Mag Fo-
lan, la terrible mare de La reina de la belle-

Carta a tres dones

PER
MARIO GAS

Les actrius Vicky Peña (esquerra) i Montserrat Carulla flanquegen Miranda Gas, dies abans de l’estrena d’‘Els cors purs’, al teatre Romea.

po...», ens deixava torbats a l’escenari a Alber-
to Iglesias, Juan Díaz i a mi, de manera que 
entràvem en l’emoció i en la sorpresa sense 
possibilitat d’escapatòria. 
 De la comicitat al drama, de la tragèdia al 
musical (inoblidables Mrs. Lovett a Sweeney Todd, 
Miss Adelaida a Guys and Dolls, Follies... Maureen 
Folan, la Homebody de Homebody/ Kaboul i tants 
altres rols), el seu arc escènic és inabastable. Se-
riosa en la feina, defensora ardent del col·lectiu 

escènic, col·laboradora i so-
lidària, no deixa mai d’estar 
disposada al continu apre-
nentatge. Va ser el gran 
 Carlos Lucena qui primer 
em va dir quan muntàvem 
un text de l’irlandès Synge 
i buscàvem protagonista fe-
menina: «¡Afaga-la! Agafa la 
Vicky. Té una força brutal». 
No s’equivocava. Genero-
sa i perfeccionista, la Vicky 
sempre té coses noves per 
oferir.

La Miranda, a qui el seu 
avi matern li deia cari-
nyosament Mirinda (Feli-

pe Peña deia: «Miranda amb gas... ¡Mirinda!») ja 
de molt petita, quan venien a veure els caps 
de setmana El tiempo y los Conway, i cap al ter-
cer acte, li acostumava a dir al seu germà, 
Orestes: «M’ha entrat una cosa a l’ull, vaig al la-
vabo». L’Orestes somreia per dins, compren-

siu. Sabia que cada dissabte li passava el 
mateix. L’emoció la superava i se n’anava 
a deixar anar la llàgrima on no la veiessin. 
Una vegada dominada l’emoció, tornava a 
veure el final de la funció.
 Sempre he intentat seguir –sense moles-
tar ni crear càrregues paralitzants– les ac-
tituds i aptituds artístiques dels meus fills, 
i la seva mare també: l’Orestes i la música, 
així com la creació de bandes sonores, i la 
Miranda i el teatre i la música. Ella té una 
veu preciosa i un gust exquisit per fer-la 
servir. Des del seu debut teatral, i després 
de cantar cinc anys amb el grup de músi-
ca Xazzar, encamina el seu treball escènic 
amb talent i sensibilitat. Es va endinsant en 
el món de la interpretació amb gran rigor i 
passió, absorbint experiències.
 Tot pare assisteix a l’activitat, en aquest 
cas d’una filla actriu, amb el nerviosisme 
propi del que vol que tot surti bé. Vaig as-
sistir a una representació on Miranda ac-
tuava. El millor que puc dir d’aquella vet-
llada és que al cap d’uns minuts d’entrar 
ella en escena, vaig deixar d’observar-la 
com a filla i vaig començar a disfrutar-la 
com a actriu.
 Elles són, és clar,  Miranda Gas, Vicky Pe-
ña i Montserrat Carulla. Que no és poc. H

Al tercer acte, la 
Miranda li deia 
al seu germà: 
«M’ha entrat una 
cosa a l’ull, vaig al 
lavabo». Ell sabia 
que deixaria 
anar la llàgrima

Mario Gas és actor, realitzador i director
teatral. També és parella, pare i ‘gendre’ de 
les protagonistes d’aquest reportatge.  

za de Leenane, o Mrs. Armfeld a A Little Night 
Music, en què interpretava amb mestria 
una dificilíssima cançó o l’esplèndida Sra. 
Conway... La Carulla no ha sigut mai una ac-
triu fàcil per als directors: dona amb crite-
ri, forta de caràcter i amb opinions ben fona-
mentades, la seva paleta interpretativa con-
cep i concita tots els colors de l’arc iris. La 
seva sensibilitat i la seva capacitat per al joc 
escènic l’han portat a transitar les fronteres i 
el risc, sempre de manera bri-
llant i amb talent.
 V i c k y  P e ñ a ,  a m b  q u i 
t a n t s  c a m i n s  h e  r e c o r -
regut –i tot el que queda–, 
és una extraordinària actriu 
en un país d’extraordinàries 
actrius.  La veracitat que 
transmet a tots els seus per-
sonatges és fruit de la seva ex-
trema sensibilitat, versatili-
tat, potència i precisió que 
amb el temps no han fet al-
tra cosa que augmentar. En la 
nostra última incursió com-
partint escena a vegades em 
quedava fascinat com un es-
pectador més: la fondària, la fragilitat, la dis-
simulació i l’agudesa de la seva Mary Tyro-
ne eren impressionants. Quan al final d’El 
largo viaje del día... deia: «...luego sucedió algo... 
¿qué era?... Ah, sí, ya me acuerdo... me enamoré 
de James Tyrone... y fui feliz durante algún tiem-
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Tres generacions parlen de l’ofici d’acTriu

[obra de Martin McDonagh 
que van representar juntes el 

1998] la teva mirada carregada d’odi 
em va fer mal. ¿Com era possible que 
em miressis d’aquella manera?
V.P.– ¡Tu també em miraves mala-
ment, mare! Però jo em divertia. Pen-
sava: «Iupi, la Carulla està intensa». 

Joc i rigor

Miranda les observa amb els ulls ben 
oberts. «He après d’elles la capacitat 
per dominar al mateix temps el joc i 
el rigor», enuncia. «Recordo que era, 
als 7 anys, al camerino abans de la fun-
ció d’El temps i els Conway –explica–; 
La Montse em deixava coses per jugar, 
però, en un moment precís, deia: ‘Fins 
aquí’. Tocava concentrar-se». 
 Set anys després, quan era ado-
lescent, va debutar amb elles a A Litt-
le Night Music, de Stephen Sondheim, 
amb direcció de Mario Gas [vegeu 
foto pàgina 2]. El seu primer Grec 
ni més ni menys, davant un hemi-
cicle assedegat d’estiu i espectacle. 
«El dia de l’estrena, al sortir i veure el pú-
blic, uau, va ser pura màgia, però tam-
bé responsabilitat», confessa Miran-
da. «Nosaltres fèiem la nostra, no dub-
tàvem que  ho faria bé», anota Carulla. 
«Compartíem camerino i suposo que 
ens vam desitjar ‘molta merda’ com a 
companyes, però amb una mica més 
d’intensitat», arrodoneix Peña.
 Ara, passats 15 anys, elles, que 
s’estimen però que són rabiosament 
independents, han tornat a reunir-
se a la tv-movie Laia, adaptació de la 
novel·la d’Espriu dirigida per Lluís 
Danés. Miranda és la Laia prota- 
gonista, situada en una tessitura 
dramàtica de primer ordre. Entre 
aquell Grec i aquest telefilm, la noia 
ha fet un rodatge conscienciós.
 El 2005 es va convertir en la vo-
calista de Xazzar, un septet aro-
matitzat de klézmer, gipsy i jazz, 
 que es va dissoldre quatre anys 
després, just quan es va enro-
lar en el musical Groucho me 
enseñó su camiseta, el seu debut 
a Madrid. I s’ha foguejat en 
una dotzena de muntatges 
–Àlex Rigola, que la va diri-
gir a Maridos y mujeres (2013), 
l’adora– i en televisió, i arriba 
a Els cors purs amb una consis-
tència acabada d’adquirir que 
li permet «respirar».

M.G.– Alguna vegada vaig arribar 
a sentir-me tan insegura que vaig 
pensar: «Això no és gens sa». Però ara 
tinc la impressió que per fi tinc algu-
na cosa on agafar-me i no deixar-me 
menjar per la inseguretat. Però no 
vull sortir de la sorpresa i de la sen-
sació de novetat. Tinc molta por que 
un dia perdi el respecte a l’escenari, 
cosa que em comenten alguns 
col·legues joves.
M.C.– ¿En quin sentit ho diuen?
M.G.– Té alguna cosa a veure amb la 
pèrdua de la màgia. ¡Que no em pas-
si mai! 
V.P.– A mi no m’ha passat mai. 
M.C.–A mi tampoc. De tota manera, 
gairebé fins al final de la meva carre-
ra, quan preparava un paper, solia 
pensar: «Aquest personatge no em 
sortirà mai. ¿Per què no el donen a 
una altra actriu? Em va passar amb Montserrat Carulla, a ‘La filla del mar’, de Guimerà, que va enamorar Joan Ollé el 1971.

Miranda Gas, amb 
Jacob Torres i davant 
de Borja Espinosa, 
a ‘Els cors purs’.

•Montserrat Carulla• 
Barcelona, 1930. Va estudiar al Sagrat Cor. Als 15 
anys va treballar al Col·legi de Farmacèutics. Va 
debutar el 1959 al Romea amb ‘Soparem a casa’, de 
Josep Maria de Sagarra, i es va acomiadar al ma-
teix teatre amb ‘Iaia!’ el 2014. 50 obres de teatre, 
17 pel·lícules, 80 treballs per a televisió. Premis: 
Gaudí honorari, Creu de Sant Jordi, medalla d’or 
de la Generalitat. Es va separar de Felipe Peña el 
1968, després de 16 anys de matrimoni. Quatre fills.  
Casada en segones núpcies amb Manuel Maynés. 

Independentista des dels 18 anys. 

Carulla, pura bellesa

E m vaig enamorar literalment de la Carulla, ja fa al-
gunes dècades, veient-la representar ‘La filla del 
mar’, d’Àngel Guimerà, a l’antic Poliorama. ¡Quan-

ta bellesa, elegància, harmonia! I, amb el temps, fa 11 anys, 
ens vam donar cita a ‘La plaça del Diamant’, de Rodoreda, 
on ella –amb Rosa Renom i Mercè Pons– va ser la Colome-
ta. No ens vam entendre i la culpa devia ser meva. Afortu-
nadament, la sang no va arribar al riu, i des del 2007 fins 
que va decidir deixar els escenaris, vam tenir i vaig tenir 
el regal de comptar amb el millor d’ella –tan gran, però una 
més– en moltes ocasions. 

Vam dir junts les paraules de Vicent Andrés Este-
llés (ella, amb la mà abandonada a l’espatlla cansada 
d’Arquillué), Salvador Espriu (una Esperanceta Trinquis 
colpidora, però també un encantador pallasset amb nas 
vermell saltant entre els versos), Josep Pla (explicant-
nos com la ingesta de carn d´olla per part de la burge-
sia autòctona no garanteix una unitat de destí en el món 
català), Joan Maragall (el teló i l’ovació del públic des-
plomant-se sobre ella, i el seu ‘Cant Espiritual’ que ens 
convidava, des de la descreença, a l’eternitat), Yukio Mi- 
shima (una vella dama, gairebé nina de porcellana, retor-
nada del més enllà per retrobar-se amb un jove poeta).

Però si algun record, gratíssim encara que dolorós, guar-
do de la Montse és veure-la canviar-se davant de tots nos- 
altres –no hi havia cap més remei– en una improvisada co-
furna atrotinada, entre caixes de cervesa, en una carpa al 
final de la Rambla on vam representar un petit especta-
cle sobre la Barcelona dels anys 70, envoltats de fred, plu-
ja i neu. No li van caure els anells. Ara ens bara-
llem, de broma, per altres coses: la senyora Ca-
rulla és molt ‘indepe’, i jo no tant. H

JOAN OLLÉ
DIRECTOR DE TEATRE

•Miranda Gas• 
Madrid, 1985. Filla de Vicky Peña i Mario Gas. Va estudiar dansa amb 
Nancy Tuñón. Va debutar als 14 anys a ‘A Little Night Music’, de Ste-
phen Sondheim, amb la seva mare i la seva àvia, i sota la direcció del 
seu pare. Va ser vocalista del grup Xazzar (2005-2009). 14 obres de tea-

tre, una pel·lícula, tres treballs per a TV (l’últim, el telefilm ‘Laia’).

PAU BARCELÓ



La reina de la belleza de Leenane. Em sa-
bia el text, sortia a escena i Mario em 
deia: «Molt bé, però Mag Folan no ca-
minaria com ho fas tu», «Mag Folan 
no parlaria amb la teva veu»… ¡El pro-
cés va ser horrorós! Però quan veia 

que anava fent meus els fantasmes, 
desapareixia la inseguretat.

M.G.– ¡Aquest és el moment que 
et fa seguir endavant! I quan 
m’agafa el pànic, penso en la 
llista de l’actor anglès Will 
Keen, que dóna uns punts 
molt útils que et fan tirar en-
davant.

Esperits del temps

Totes tres són filles del seu 
temps. Carulla es va escapar tant 

com va poder de la negror de la 
postguerra (es va separar del marit 
per asfíxia i, amb quatre fills al seu 
càrrec, es va tornar comediant). Peña 
va desplegar la seva joventut alhora 
que la democràcia (va conèixer Ma-
rio Gas en onades reivindicatives, va 
veure com gairebé tot s’inaugurava 
al Grec 76 i va lluitar pel seu 
col·lectiu). I a Miranda li ha tocat el 
carregós IVA cultural, el menyspreu 
institucional, els telèfons que no so-
nen, les feines mal pagades.
  
M.G.– A vegades no sé si és que jo no 
visc al mateix planeta que els altres. 
El món en si em sembla una festa. Es-
tic descobrint moltes coses. Coque-
tejo amb moltes sensacions. I perce-
bo que la gent té ganes de veure pro-
postes en directe.
M.C– Aquesta no és la millor època 
per a la cultura. La ciutadania ens 
segueix veient com els còmics. No ac-
cepten que és un ofici i una defensa 
d’una visió del món. Potser els ma-
teixos actors haurien de fer-se res-
pectar i no passar per dreceres o tre-
ballar en qualsevol condició.
V.P.– Aquesta és una carrera de fons. 
A mesura que acumules personat-
ges, vas forjant el ferro. I Miranda, 
com jo, ha pogut veure bons actors 
que un dia ho fan bé i un altre, no 
tant. Aquesta és una formació bonís-
sima. ¡La millor! 
M.C.– I té estil, personalitat, encant. 
Com tu, els teus. En escena, una no 
em recorda l’altra.
V.P– Jo tinc poca capacitat per veure’m 
des de fora... Miranda és molt seriosa, 
conscient, treballadora.
M.G.– No sé veure-hi semblances. ¿Sa-
beu? Un nen em va dir que tenia un 
aire a Alan Rickman, el professor Se-
verus Snape de Harry Potter.

 Riuen. Totes tres. I l’alegria 
s’expandeix pel foyer del Romea. El 
primer Romea de Miranda, l’últim 
teatre de Carulla, el de sempre de Pe-
ña. El director d’Els cors purs, Oriol 
Broggi, prevé que l’obra és «un dra-
ma molt gros que fa plorar». Basada en 
un conte de Josep Kessel, ofereix una 
història d’amor enverinada pel con-
flicte entre republicans i unionistes 
a la Irlanda posterior al Bloody Sun-
day. I Miranda és Mary, «una dona 
dura, molt catòlica, encegada, perdu-
da». Un paperàs en què vola (literal-
ment) i potser la farà enlairar en ver-
tical. A peu de pista, la seva estirp li 
desitja «molta merda». HVicky Peña, a ‘Mare Coratge’, en què també va participar Damià Barbany, el 2001.

Miranda o la recerca constant

B orja Sitjà em va parlar d’ella fa tres anys, quan jo estava esco-
llint el repartiment del ‘Tirano Banderas’ que vaig estrenar al 
Teatro Español. En aquella ocasió, Miranda no va poder accep-

tar l’oferta, però al parlar amb ella vaig pensar: «És algú amb molta 
il·lusió». Ara, en els assajos d’‘Els cors purs’, he pogut comprovar la se-
va capacitat per transmetre aquesta il·lusió. Té un àngel molt gran, i 
uns ullets picardiosos, com els de Mario, que fan que la miris.

 Però no només això. Una vegada un crític va dir –per a la meva 
satisfacció– que al teatre de La Perla 29 «l’assaig és la pel·lícula». I 
ella encaixa en aquest esperit. La seva fascinació pel món teatral fa 
que, quan puja a l’escenari, la seva recerca sigui constant. La recer-
ca –i encara no trobar del tot–, la investigació permanent, la manera 
d’estar en construcció, em semblen molt interessants, perquè estan 
molt vius. Miranda, que a més és afable i de bon cor, aconsegueix 
que t’oblidis completament de la seva dinastia (estic convençut que 
ella també se n’oblida). Si hagués de fer-li una observació és que, 
a vegades, s’aclapara una mica. Davant d’una indicació meva, diu 
«¿què vols dir exactament? ¿et refereixes a això o a allò?». I jo li dic: 
«Prova-ho, tira endavant». Potser aquest pot ser l’únic signe 
de la pressió que pot sentir.

És bona. Serà molt bona. H

ORIOL BROGGI
LA DIRIGEIX A ‘ELS CORS PURS’

Vicky, cervell i cor

•Vicky Peña• 
Barcelona, 1954. Filla de Montserrat 
Carulla i Felipe Peña. Va ser auxiliar 
d’infermeria. Va debutar en teatre amb 
‘El criat de dos amos’, de Goldoni (1974), i 
en cine, amb ‘Cambio de sexo’, de Vicente 
Aranda (1976). Parella de Mario Gas. Dos 
fills. 35 obres de teatre, 36 pel·lícules, 19 
sèries (l’acabem de veure a ‘Nit i dia’ de 
TV-3) i una òpera. Tres premis Max i el 
Nacional de Teatro. Va tancar la llista de 

Catalunya Sí que és Pot el 27-S.

V
icky Peña, de la saga teatral Peña-Carulla, empa-
rentada amb la saga Gas-Cabré i continuadora  
–en qualitat de mare– de la generació Miranda 

Gas-Peña. Presència escènica on conviuen en harmo-
nia: cervell i cor, intel·ligència i emoció, rigor i risc. I el 
compromís del seu ideari polític. I el propòsit d’equip, 
d’aconseguir que la companyia on treballa esdevin-
gui un nucli compacte. 
    Amb els anys, han estat múltiples i diverses les me-
ves coincidències amb Vicky Peña: a l’Assemblea de 
Treballadors de l’Espectacle amb seu al Saló Diana, en 
un intent de fer realitat la combativa proposta «d’un 
teatre al servei del poble». La vaig dirigir, quan gene-
rosa, eficaç i ràpida, va fer una substitució del perso-
natge protagonista de la meva obra ‘La Blancarosa si-
rena de la mar blava’. Vam coincidir a l’escenari del 
TNC, actuant en una ‘Mare Coratge’, dirigida pel seu 
amic, amant, còmplice Mario Gas. Ella, en el personat-
ge de la Mare, convincent en un bon equilibri entre tèc-
nica i talent. Vaig fer la dramatúrgia del seu especta-
cle ‘Una nit amb Kurt Weill’, i la seva empenta d’actriu 
cantant es va fer notar al Festival Grec, al Teatre Lliu-
re i al Centro Dramático Nacional. Empenta que vehi-
cula una força ben encaminada, sense sentimentalis-
mes, sense transcendències, sense egos. Sempre amb 
la decisió de servir un discurs útil perquè el públic sur-
ti del teatre convertit en millor ciutadà. 
    Vicky Peña, actriu d’una enorme energia sàviament 
administrada. Persona d’una incorruptible 
integritat. H

DAMIÀ BARBANY
DIRECTOR, GUIONISTA I ACTOR
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