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Des de casa seva, a Barcelona, diu que troba a faltar molts amics, entre ells el poeta Joan Oliver, mentre es prepara per tornar als escenaris perquè

MONTSERRATCARULLA, ACTRIU

V
a ser una nena intro-
vertida, insegura i
vergonyosa, a qui li
tremolava la cama
–encara li passa–

quan s’angoixava. La primera in-
terpretació de la seva vida li va ar-
ribar quan de petita la van portar
a laModel a veure un condemnat
a mort i li van dir que s’havia de
fer passar per la seva filla. En
aquella època, i coma gran excep-
ció, els reus tenien permís per
acomiadar-se dels fills que aca-
bessin de fer la comunió i aquell
pobre home, a falta de fills, va llo-
gar la nena Montserrat.
La Montserrat va entrar en

aquella sala i va començar a san-
glotar “papa, papa!”. Amb l’excu-
sa, la mare del reu va aconseguir
colar-s’hi i acomiadar-se d’ell
abans de l’execució. La segona in-
terpretació de la Montserrat va
tenir per escenari el terrat i per
públic els coloms, mentre estenia
la roba imitant les actrius del
Principal Cinema de la Via Laie-
tana.
Fa un temps va anunciar que

plegava. Però és molt difícil ple-
gar quan n’hi ha tants que et de-
manen cada dia que tornis. Així
que, per a goig dels seus segui-
dors, Montserrat Carulla serà al
teatre Goya, estrenant tempora-
da amb la seva gira de comiat, a
partir de dimarts vinent.

Era una nena dislèctica que
s’amagava del món.
Jo crec que ara haurien dit que
vorejava l’autisme. Es reien de
mi, així que vaig optar per no par-
lar i això em va fer més observa-
dora: mirava, escoltava i callava.
Em fascinava la gent que parlava
bé en públic, així que el teatre va
eliminar el meu complex, va ser
la meva teràpia de xoc.

Sagarra li va explicar el que
no ha de fer mai un actor.
No recordo les paraules exactes
però vaig interioritzar el missat-
ge: “No imitismai cap altre actor,
oblida’t de tu i no facis imposta-
cions”. Una vegada, representant
Doña Inés, em vaig adonar que
no m’aplaudien en el famós pas-
satge... perquè no em posava his-
triònica. Segur que aquella mon-
ja ho hauria dit des de l’ànima, no
des de l’exageració! Però vaig
temptar el meu company, Mario
Cabré: vols que aplaudeixin? Bé,
és fàcil. Vaig impostar i em van
aplaudir, esclar.

Diu que va entendre que hi
havia dos mons en descobrir
una casa plena de llibres. Que a
casa seva per no haver-hi “nohi
havia ni el de família”.
No en teníem, no! Jo vaig arribar
a robar llibres de poesia, llegir-
los i tornar-los a la botiga. Quan
van entrar els nacionals, en vaig
rescatar un de la foguera, un que
em va subjugar: a la portada es
veia una dona oriental, brillant,
que fumava un cigarret amb bro-
quet. Encara la recordo. Es titula-
va “La sexualitat perillosa”. Vaig
arribar a casa, li vaig ensenyar
aquest tresor de llibre a la meva
mare i, com era d’esperar... des-
prés d’allò no el vaig tornar a veu-
re mai més.

De la infantesa lliure a Sant
Feliu de Codines va passar a la
solitud del pis barceloní.
La meva mare treballant, el meu
pare al camp de refugiats d’Ar-
gelers. Jo que em presento a Rà-

dio Nacional d’Espanya, però
encara era menor d’edat, eh? Em
va rebre el popular senyor Viñas
i em va examinar Joaquín Prat
pare.

Comença així com a locuto-
ra. Es casa als 22 anys ambFelip
Peña, “un home bo però bohe-
mi, que tornava a les tantes...”
I del qual em vaig enamorar per
savi. Perquè jo no puc enamorar-
med’un homea qui no admiri. Pe-
rò després de setze anys plena de
solitud vaig decidir separar-me.
Així que em vaig emportar els
fills a Madrid i vaig haver de co-
mençar de zero.

Com va aconseguir sobreviu-
re acabada de separar, lluny de

la seva terra natal, amb fills al
seu càrrec, fent gires i una car-
rera?
No va ser fàcil. Per començar a
Madrid jo em cuidava dels meus
fills solamentrememoritzava pa-
pers teatrals i, quan podia, envia-
va alsmeus professors d’universi-
tat treballs d’art sobre els llocs
que visitàvem o aprofitant el que
veia allà on recalàvemde gira.Mi-
ri, al final, sortir del no-res et ser-
veix per a molt.

Va trigar a decidir-se a ser in-
dependent.
Commoltes dones de lameva ge-
neració, jo era una ingènua. Va ar-
ribar a semblar-me gairebé “nor-
mal” que a les dones se’ns penalit-

zés per tenir vocació, “normal”
carregar amb tot el pes de la famí-
lia, “normal” no tenir aspira-
cions... fins que va entrar l’oxigen
a la meva vida. Animo totes les
dones que dubten: agafa el tren!
No t’oblidis de tumateixa perquè
els fillsmarxen i si, quan això pas-
sa, no t’has preocupat de tenir al-
tres interessos sentiràs undesem-
parament absolut.

Lavidadels actors és tan pro-
míscua com ens pensem?
Sí, real com la vida mateixa. Aca-
bes convivint amb els teus com-
panys i l’amor dura el que dura la
gira. Però jo no era gaire enamo-
radissa i nom’agradaven els jove-
nets, em semblaven ximplets, en

canvi queia rendida davant algú
madur i savi.

Com el pare dels seus fills.
Enamorament intel·lectual. Però,
li confessaré... jo no vaig conèi-
xer l’amor físic, sexual, aquesta
foguera –llavors sí que el meu
cos va reaccionar de debò– fins
passats els 40 anys, amb el meu
segon marit. A la vida, com a mí-
nim, has de tenir dues o tres re-
lacions per poder diferenciar
entre passió, tendresa i compa-
nyonia.
Els seus ja són una nissaga. Li

va donar algun consell a la seva
fillaVicky quanva saber que vo-
lia dedicar-se a l’escena?
Ella era infermera i el dia que em

NÚRIA ESCUR

L’entrevista

“Nom’agradaqueemdiguin
damadel teatre,millor senyora”
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RETORN
ALTEATRE
GOYA
Mai no se’n va anar. Va
anunciar que plegava
dels escenaris perquè
als 84 anys, i malgrat la
seva bona salut, aquest
ritme és desgastador,
però s’hi va quedar per-
què continua sent actriu
fetitxe de diverses gene-
racions. Obre la tempo-
rada del teatre Goya
amb el seu Iaia!, el dia
9. A Catalunya, la Caru-
lla –així, amb l’article de
les grans, com la Liza-
ran, com la Xirgu– és
més que una actriu; és
solvència, professionali-
tat i, els últims anys,
compromís social. Va
començar com Rosina
Doria i va anunciar que
el seu darrer espectacle
seria aquest en què com-
parteix escena amb el
seu fill i el seu nét. Nas-
cuda a Barcelona el
1930, mare de quatre
fills –l’actriu Vicky Pe-
ña, les bessones Isabel i
Marina i Roger– i em-
pordanesa d’adopció,
continua conservant
aquests ulls celestes que
es van sorprendre quan,
ja adulta, va entrar per
primera vegada en un
restaurant –el Núria de
Canaletes– i va demanar
“ous Rossini”. Li va sem-
blar que allò i el teatre
de Josep Maria de Sa-
garra eren l’encarnació
mateixa del paradís.

L
a notícia va arribar
quan els aficionats a
la gastronomia aca-
baven les vacances:

Gastón Acurio, el xef que ha
situat la cuina peruana almón i
impulsor de la fira culinària
Mistura, que s’està celebrant a
Lima, es retira del seu restau-
rant Astrid&Gastón. Ho fa per
emprendre una ruta de
diversos anys pels pobles del
seu país. Se’n va, així ho va ex-
plicar en un comunicat que va
difondre a través de les xarxes
socials, a la recerca d’històries,
productes, persones i respos-
tes; per fer una fundació que
becarà desenes d’alumnes i
una bonica universitat. El
restaurant que va obrir fa 20
anys amb la seva dona, Astrid
Gutsche, i que fa uns pocs me-
sos va canviar d’ubicació per
formar part del projecte d’in-
clusió social Casa Moreyra,
queda en mans d’ella i del seu
cap de cuina, el chef Diego
Muñoz.
A Acurio, fill d’un reconegut

polític peruà, fa anys que el
tempten perquè opti a la presi-
dència del seu estimat país.
Quan li pregunto si per fi ha
arribat elmoment de fer el salt,
respon amb una sonora rialla i
s’afanya a advertir que no serà
candidat a res en les pròximes
eleccions que se celebraran el
2016. Diu que, tot i això, “és
una bona oportunitat perquè
els cuiners, els qui tenim una
alta credibilitat i suport per
part de la població, exercim
aquest poder per exigir als polí-
tics programes que condueixin
a la nostra societat a una
prosperitat i desenvolupament
per segles”. Gastón és un bon
xef i un excel·lent empresari,
que té restaurants a tot el món
des dels quals ha venut el Perú
com ningú. Però també és un
guerrer amb jaqueta blanca i
un exemple de com pot arribar
a ser d’útil fer servir la cuina
com una arma social. “Cuiners
dins de la política, no. Cuiners
fent política, sempre”. Jo el
votaria.

És un restaurant
de menjar coreà mo-
dern situat fora dels
circuits habituals de
Tòquio, que mostra les
múltiples cares de la
gastronomia al Japó.
El menjar és senzill,
saborós i sa, d’un estil
cosmopolita, modern
i jove. Està fet per i
per a japonesos. Hi
vaig fer un dels àpats
més agradables de
la meva vida, on res
no ressalta per sobre
d’un altre plat o ingre-
dient.

perquè mai no se n’ha sabut allunyar
ROSER VILALLONGA

va dir: “He decidit ser actriu”, no-
més li vaig contestar: “Una no de-
cideix ser actriu, ho és o no ho
és!”. Sense falsa modèstia ara ja
puc dir, amb ple coneixement de
causa, que la meva filla és una
grandíssima actriu.

Mai va de groc per culpa de
Molière.Assajant és tan supers-
ticiosa?
Compleixo una sentència caste-
llana: “A papel sabido, no hay có-
mico malo”. Vaig tenir una me-
mòria impressionant. La veritat
és que quan començo a estudiar
el personatge el veig com un fan-
tasma que sem’escapa... el perse-
gueixo, el cuido i per fi arriba un
moment determinat que ho saps,
notes que t’abdueix: l’he atrapat!
ja és meu! Aleshores surt.

Treballant per a una pel·lícu-
la dePilarMiró es va quedar ab-
solutament bloquejada.
Vaig recordar que quaranta anys
abans algú del Sindicat Vertical
havia escrit a la meva fitxa, a joc
amb aquell sinistre carnet...

El que deia “para toreros, ac-
tores, circo y variedades”?
Exacte, aquest. Doncs hi van po-
sar: “No tornarà a treballar a Es-
panya en cap pel·lícula”. EnEl re-
cord és un pont al passat (Ara Lli-
bres) ja ho vaig dir: “De vegades

somnio que som a França, on els
artistes són recordats i estimats”.

La seva última batalla serà
Catalunya?
Ho ha estat des dels meus 18
anys, quan vivíem immersos en
un règim franquista ferotge. Però
no vull donar-me per vençuda
ara, especialment en coses essen-
cials.

Com ara l’idioma?
Van ser massa anys pensant com
volien els altres. El català és la

llengua delsmeus avis, delsmeus
pares, dels qui es van exiliar,
dels que van morir, és la nostra
ànima i no permeto que vulguin
ofegar-la.

Li dol veure com el país està
fent passes enrere en temes so-
cials ja adquirits?
M’indigna i em rebel·la. Vaig viu-
re anys resignadament, en una
bombolla, tement represàlies,
per lluitar per la democràcia.
Què volen?Que tornema la tortu-
ra de dues persones condemna-
des a viure juntes sense estimar-
se, per exemple? Apa, home!

Odia la paraula vella i no su-
porta allò de dama del teatre.
Dama del teatre? No, millor se-
nyora. O treballadora del teatre.
L’altra és una expressió mel·lí-
flua que em fa somriure.

Quan Montserrat Carulla i
Ventura sent que la seva vida
s’enfonsa troba el que serà l’ho-
me de la seva vida: l’arquitecte
Manuel Maynés.
Sempre dic que ell és “el premi
que la vida em reservava”.

Anys abans d’aquesta unió
ell ja havia entrat al seu cameri-
no, després d’una funció. I li va
confessar el seu amor. Peròvos-
tè li va donar allargs...
Em vaig posar les mans al cap i li
vaig dir: “Estic casada, tinc qua-
tre fills i no estic per a bromes!”.
Però, ja ho veu, l’atzar tornaria a
unir-nos...

Sentimentalment, la vida li
va donar una segona oportuni-
tat passats els quaranta.
Sent ell casat va tornar a insistir
que tinguéssim una relació clan-
destina. Vaig pensar en els meus
fills i li vaig dir que no volia ser
l’altra... Em vaig passar un any
sencer plorant per les cantona-
des per la meva gran contradic-
ció. Era l’amormés gran de lame-
va vida, havia entrat com un ven-
daval i jo li deia que no!

Un dia va prendre una deci-
sió dràstica: sexe sense amor.
Sí, un dia vaig pensar: “Ara et tira-
ràs tothom que t’agradi”. I ho
vaig fer, sí senyora, ho vaig fer!
vaig passar mesos tenint rela-
cions sense amor... Però avui
aquest home i jo envellim junts.
Era i és guapíssim, capaç de po-
sar-se a la pell de tothom, “Jo sóc
més harpia que tu, amor”, li dic.

Resultamolt pesat que l’abor-
din al carrer confonent l’actriu
amb el personatge?
Si un decideix estar en un apara-
dor del passeig de Gràcia, a l’abast
de tothom, després no es pot mo-
lestar perquè la gent el reconegui
i el busqui. Si vols l’anonimat, de-
dica’t a una altra professió.

Per què va decidir plegar al
seu moment?
Perquè crec que ésmillor retirar-
te en plenes facultats que quan
comences a fer aigües. Jo he vist
grans actors que he admirat que
es resisteixen a marxar i veient-
los actuar vaig patir molt...

Continua anant a dormir a
les dues de lamatinada i esmor-
zant un tallat a les 10.30?
I preparant la segona part de les
meves memòries: Davant de l’ho-
ritzó. No temo morir, només el
dolor dels meus. Sóc agnòstica.
De les que mai no mira el que va
deixar enrere. Així que, mentre
hi hagi camí aniré caminant, fins
a arribar a aquest horitzó que ca-
da vegada tinc més a prop...
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3-20-1 Higashi, Shibuya-ku
Tòquio
Tel +0357782875

ESTANIS
CARENZO

Gastón Acurio en una cuina a Lima el febrer passat
ERNESTO BENAVIDES / AFP

“Jo no vaig conèixer
el sexe de veritat fins
passats els quaranta
anys, amb el meu
segon marit”

Gastónforpresident

XEF DEL RESTAURANT
SUDESTADA (MADRID)

“Com a moltes dones
de la meva generació,
em va arribar a
semblar normal
carregar amb tot”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


