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CULTURES 

Montserrat Carulla, una de les ac-
trius de més renom en l’actual es-
cena catalana, porta marcada al cor
la ferida que li va deixar no la guerra,
sinó la postguerra. L’haver de viu-
re fora de casa amb la mare, l’ab-
sència del pare i el seu desorienta-
dor retorn del camp d’Argelers, i la
dificultat extrema d’una carrera
que va començar en el teatre ama-
teur i que ha passat per moments
complicats pel veto que li va fer, per
exemple, el cinema espanyol. «Vaig
estar 40 anys vetada al cinema de
Madrid per uns directors fran-
quistes», va explicar, encara amb
dolor, dimarts a la nit al Casino de
Manresa. Montserrat Carulla es va
confessar en una conversa amb
públic amb  Pilar Goñi, directora del
grup Taelus. 

El càstig li va imposar el Sindicato
Vertical per haver abandonat un ro-
datge que s’havia aturat  un mes per
qüestions del temps. Va exigir que
li tornessin a pagar el bitllet de
Barcelona a Madrid, per acabar-lo,
i no es van posar d’acord amb la
companyia. El càstig li va durar
fins que Pilar Miró la va tornar re-
cuperar per a una pel·lícula. 

Carulla té una trajectòria in-
qüestionable als escenaris i d’aquí
li ve el reconeixement del país. Els
actors, les institucions socials i po-
lítiques, el món de la cultura, li re-
coneixen els mèrits quan s’alça el
teló. Però ens els darrers anys,
aquesta veterana actriu nascuda
l’any 1930 s’ha prodigat en actes de

l’ANC, en xerrades sobre la inde-
pendència, i ha despertat una en-
tranyable admiració també entre
sectors joves. 

Aquest sentit independentista
va assegurar que l’ha format a par-
tir de l’experiència de la postguer-
ra. El seu pare va ser detingut i em-
presonat al camp d'Argelers, primer,
i a la Model, després. La seva mare
va agafar l'àvia i els tres fills i se'n va
tornar a Barcelona a treballar en
una porteria. Recorda un dia que va
arribar a casa i la seva mare li va dir
que pugés al terrat, que hi trobaria
una persona. Ella va creure i va tro-
bar-hi un home sec, bronzejat, ves-
tit amb camisa blanca i pantaló fosc,
repenjat a la paret. «Em va dir: 'no

em reconeixes? Sóc el papa!'». No,
no el va conèixer. Per a Carulla
aquella persona no s'assemblava
gens al pare «carinyós i juganer que
recordava». «Era un ésser diferent.
Li havien pres l'ànima».

Carulla va assegurar que sempre
havia volgut ser ella mateixa i que
respecta les altres nacions de la ma-
teixa manera que vol que li res-
pectin la seva. Voldria un país in-
dependent per poder participar
després en una confederació ibèrica
de nacions. 

En poc més d’una hora, Carulla
va repassar matrimonis, fills, col·le-
gues, directors i, sobretot, es va
mostrar incondicional amb els
seus, la família d’actors i el país.
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«Vaig estar 40 anys vetada
al cinema de Madrid per
uns directors franquistes»
La veterana actriu Montserrat Carulla va repassar la seva vida amb

transparència en la sessió «Pessics de vida» del Casino de Manresa 


Montserrat Carulla en els «Pessics de vida» del Casino
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Breus

L’Om Cafè-Restaurant i el sex-
shop La Poma d’Eva, tots dos ubi-
cats al primer tram del carrer d’Al-
fons XII de Manresa, organitzen un
sopar a propòsit de l’estrena de 50
ombres de Grey. La vetllada, amb
un sopar amb plats afrodisíacs, es
farà avui i s’hi sortejarà un kit ofi-
cial de les joguines eròtiques ba-
sades en la trama de la pel·lícula.
El preu serà de 15 euros i el sopar
començarà a les 9 del vespre, amb
entrada lliure tot i que es poden fer
reserves al restaurant (93 872 51
72). Més informació a www.lapo-
madeva.com i facebook.com/lom-
manresa.
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Grey inspira un sopar
del restaurant l’Om i
La Poma d’Eva, avui

SOPAR CINEMATOGRÀFIC

El professor d’antropologia de la
Universitat de Barcelona, Manuel
Delgado, oferirà avui una confe-
rència titulada «La passió amoro-
sa com a estratègia social» que s’in-
clou dins el cicle Pessics de Savie-
sa. L’acte tindrà lloc a les 8 del ves-
pre, a la Sala d’actes del Centre Cul-
tural el Casino. La propera cita serà
«Raons i passions en l’amor ro-
màntic», a càrrec de José Díez,
professor de filosofia de la UB.
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L’antropòleg Manuel
Delgado, convidat a
«Pessics de saviesa»

XERRADES

El hip hop de A$AP Rocky serà
present en la propera edició del
festival Sónar Barcelona, segons
van informar ahir els organitza-
dors, que també van anunciar la
presència d’una trentena més de
noms com Squarepusher, Seth
Troxler, Tiga, Jamie Jones, Scuba,
Erol Alkan, Felix Dickinson, DJ
Tennis, Kasper Bjørke i Adam Bey-
er, que incideixen en l’electrònica
de ball.  Aquestes bandes se sumen
a les ja anunciades com The Che-
mical Brothers, Skrillex, Die Ant-
woord, FKA twigs, Flying Lotus,
Róisín Murphy, Duran Duran, Hot
Xip, Jamie xx, Arca & Jesse Kanda,

Autechre i PXXR GVNG, que ac-
tuaran en el festival barceloní del
18 al 20 de juny.  A$AP Rocky ar-
ribarà a Sónar en ple procés de ges-
tació del que serà el seu tercer àl-
bum, després de l'èxit dels seus dos
primers discos, Live.Love.A$AP
(2011) i l’elapé Long.Live.A$AP
(2013). El Sónar aportarà, també,
joves representants de les noves
corrents de l’electrònica com DJ
Sliink, Swindle, RL Grime i Gra-
matik. O de latituds llunyanes,
com el sud-africà Black Coffee,
els colombians Bomba Estereo i
l'egípcia Bosaina. Ahir es posavan
a la venda les entrades individuals
del Sónar de Dia i Sónar de Nit.
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A$AP Rocky, Squarepusher
i Seth Troxler s’incorporen
al festival Sónar Barcelona 


