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En un cafè teatre de l’Eixample, una veïna entona ‘La música de les paraules’. És la lectura de l’emotiu recorregut a la seva vida, 
professional i personal, acompanyada de poesia i música, un bis després del final de carrera que Montserrat Carulla va anunciar.

una veïna De L’eIXaMPLe...  Montserrat Carulla, actriu

«Gràcies a Cerdà, la ciutat va 
créixer moderna i habitable»

aDriana DoMínguEz
CARME ESCALES
BarCELona

Montserrat Carulla va néixer al bar-
ri del Guinardó, el 1930. Però, poc 
després, la família es va mudar a l’Ei-
xample. Al número 91 del carrer de 
Pau Claris, l’actriu va passar la infàn-
cia i l’adolescència, amb una pau-
sa durant tots els anys de la guerra 
civil. «El meu pare ens va treure de 
Barcelona per seguretat i vam viure 
a Sant Feliu de Codines fins al 1939», 
explica Carulla.
 A l’acabar la guerra, l’Eixample 
va tornar a acollir la família. «Érem 
al rovell de l’ou», precisa Carulla. 
«Recordo el molest grinyolar dels 
rails del tramvia, que sentíem de nit. 
Però també «les cançons de Machín 
que ressonaven des del Noveda-
des», apunta l’actriu, que aquesta 
tarda, a la Sala Bogart (Diagonal, 
426, 18.00 hores) i dissabte que ve, 
28, llegirà el seu particular bis tea-
tral, després d’haver anunciat que es 
retirava dels escenaris. Amb La músi-
ca de les paraules, Carulla abraça l’ofi-
ci que l’ha acompanyat durant gai-
rebé tota la vida.

Districte de teatres

A l’Eixample, l’escenari urbà on 
més ha transcorregut –i transcorre 
encara–la vida quotidiana d’aques-
ta prestigiosa i premiada actriu de 
teatre, que també va ser Carmina a 
la sèrie Nit i dia (TV-3), la tieta Con-
sol a La Riera (TV-3), i Teresa Torner 
a El cor de la ciutat (TV-3), Carulla hi 
troba a faltar els grans teatres de la 
glòria escènica.
 Es refereix al «Comedia (Gran 
Via-passeig de Gràcia), reconvertit 
avui en cine; el Windsor (Diagonal); 
el Calderón, un altre teatre fabulós, 
que també va desaparèixer, i natu-
ralment, el Candilejas, on vaig tre-
ballar en infinitat d’ocasions, que 
com el Calderón era a la rambla de 
Catalunya», repassa, qui porta al cor 
un sentiment especial amb el Ro-
mea. «Encara que no és a l’Eixam-
ple, m’hi sento molt vinculada, per-
què hi he fet infinitat d’obres. Al ves-
tíbul hi ha una foto meva de l’obra La 

il·lustres illes de galeries i fines-
tres que es miren unes a les altres. 
«Les illes de l’Eixample són pul-
mons que fan més habitable la ciu-
tat, permeten que el barri respiri. 
Cerdà era un geni de l’urbanisme 
i, gràcies a ell, Barcelona va créi-
xer moderna i habitable».
 Des del 2002, Montserrat Ca-
rulla viu en un gran pis d’aquest 
emblemàtic Eixample, al carrer 
de Londres, sota la Diagonal. És en 
una finca del 1917, on va viure la 
família del seu marit. «En Manuel 
hi tenia el seu despatx d’advocat 
i, un dia que el vaig venir a buscar, 
em vaig imaginar a la part interi-
or, gran i deshabitada, aterrar pa-
rets i fer-hi casa nostra», recorda. 
«Aquest és un barri burgès, pe-
rò de gent que es guanya la vida 
amb la seva feina, un barri fantàs-
tic, on ho tinc tot a mà: la farmàcia, 
la peixateria, el colmado... una mi-
ca com jo: modern, però sense re-
nunciar a la tradició», assegura. H

filla del mar que no vaig represen-
tar allà, sinó al Poliorama», preci-
sa la veïna d’aquest Eixample que 
tants teatres, al seu dia, va acollir. 
«Aquells grans teatres que s’ompli-
en, quan va arribar la televisió a les 
cases es van deixar d’omplir», diu 
l’actriu, que iniciarà a Martorell, al 
mes d’agost, la gira per Catalunya 
amb La música de les paraules, pro-
gramada també al festival Tempo-
rada Alta.

Personalitat modernista

Tant com la desaparició d’escena-
ris teatrals, Carulla lamenta tam-
bé «que l’Eixample permetés en una 
època determinada enderrocar tan-
tes façanes modernistes», puntua-
litza. «Afortunadament, després es 
va imposar una actitud més intel-
ligent, que apuntala bé els edificis, 
manté la façana i rehabilita l’inte-
rior», agraeix l’actriu, des del pa-
ti de casa seva, en una d’aquelles 

33 Montserrat Carulla, al pati de casa seva, a l’Eixample.

EL PATI DE CASA
J «Un preciós jardí, en la calma 
de l’interior d’una bella illa de 
l’Eixample»

CAFETERIA MAURI
J «Cada tarda, després d’una 
passejada de 20 minuts, hi fem 
un berenar sopar»

SALA BOGART (Diagonal, 426)
J «És fantàstic recuperar espais 
com aquest i reprendre la vella 
tradició del cafè teatre»

PAU CLARIS, 91
J «Va ser casa meva molts anys i 
en guardo molt bons records»

TEATRE TÍVOLI
J «El 1975 ens vam tancar en 
aquest teatre del carrer de Casp 
reclamant un festiu setmanal» 

cinc llocs

AVUI A BARCELONA

eIXaMPLe
Contes La llibreria Documenta 
organitza el taller Conta Contes 
d’orient on l’islamòleg Halil Bárcena i 
la il·lustradora Mariona Cabassa 
narraran la història del protagonista 
del llibre Històries de nasrudín, una 
compilació de contes on impera 
l’humor.          
Pau Claris, 144. a les 12.00 hores. 
Entrada lliure.

cIutat veLLa
Art La Fundació Setba organitza una 
jornada de dibuix per recuperar i 
reivindicar la història de la plaça reial 
(foto). Els assistents podran dibuixar 
des de diferents edificis i angles la 

plaça. Les obres s’exposaran a la 
Sala Llimona de la fundació al juny i 
juliol. Plaça reial, 9. a partir de les 
10.00 hores. gratis.

Sant anDReu
Còmics La nau Bostik acull el festival 
de còmics gutter Fest. Els assistents 
podran participar en múltiples 
activitats centrades en l’edició 
d’obres d’aquest gènere. Ferran 
Turné, 11. a les 11.00 hores. Entrada 
gratuïta.

LeS cORtS
Exèrcit La caserna del Bruc celebra 
una jornada de portes obertes amb 
motiu del Dia de les Forces armades. 
Els assistents podran visitar les seves 
instal·lacions i diverses exposicions 
sobre l’Exèrcit i la seva tasca. 
avinguda de l’Exèrcit, s/n. De les 
10.00 a les 20.00 hores. gratis.

SantS-MOntJuïc
Fotografia avui és l’últim dia per 
visitar l’exposició Deconstructed. 
reimagined metamorfosi. Mitjançant 
imatges abstractes i surrealistes, les 
artistes Manoli Jiménez i Melani 
Valiente ofereixen la seva visió 
particular del món. Muntadas, 1-5.   
a les 17.00 hores. gratis.                        

Pots enviar les teves propostes  
a distritos@elperiodico.com

telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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