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Montserrat Carulla, a casa seva, el gener del 2013.

E
n un país com el nos-

tre, on sovint les gene-

racions semblen irre-

conciliables, Montser-

rat Carulla ha demostrat una ad-

mirable joventut encara por-

tant tot aquest pes i aquest gran 

bagatge a la seva esquena. La se-

va contribució a la renovació 

del teatre als anys 50 i 60 del se-

gle passat, una baula que va per-

metre recuperar part d’una tra-

dició, va ser fonamental.  

 El seu com-

promís amb el te-

atre, treballant 

en obres de Jo-

sep Maria de Sa-

garra, com Sopa-
rem a casa i El fiscal 
Recasens, va obrir 

un camí impor-

tant. Però si algu-

na cosa coneixia 

bé Montserrat 

Carulla, admira-

dora de la poesia 

de Pere Quart, 

eren els secrets 

de la mètrica. Re-

citava sense 

consciència de la 

tècnica, no hi ha-

via ni de pensar. 

 No obstant, to-

ta aquesta savie-

sa no s’ha sabut 

preservar, no 

hem sabut apren-

dre d’aquest 

enorme llegat. I és una llàstima, 

perquè Montserrat Carulla era 

una enciclopèdia no només de 

teatre, també del que significa 

el compromís humà. Era perfec-

tament conscient d’allò en què 

podia brillar, a quina obra podia 

contribuir realment a transme-

tre el missatge de l’autor. 

Profunditat i calat 

Ella no li donava importància 

al miratge de l’èxit immediat. 

Per a Carulla l’important era 

dotar de profunditat i calat les 

seves interpretacions. Treba-

llava amb un rigor impressio-

nant. Ho apuntava tot inten-

tant que no se li escapés cap 

detall, com vaig tenir la sort de 

poder disfrutar en les poques 

ocasions que va acceptar algu-

na de les meves propostes. Pe-

rò sobretot, vaig disfrutar del 

seu enorme talent al tenir 

l’oportunitat de veure-la treba-

llar en les seves creacions amb 

Joan Ollé en obres com La pla-
ça del Diamant, Coral romput i El 
quadern gris. 
 En aquells assajos als quals 

vaig tenir la sort d’assistir sem-

pre em va meravellar el rigor 

absolut de la senyora Carulla. 

L’ètica del seu treball la portava 

a no deixar escapar ni una sola 

síl·laba en el seu afany d’enten-

dre en profunditat tot el que fe-

ia i deia. Treballava el text tant 

emocionalment, ideològica-

ment com estructuralment, 

des de tots els angles. El seu 

compromís era gran perquè en-

tenia la seva professió com una 

eina de construcció i transfor-

mació de la societat. Costarà ac-

ceptar la seva pèrdua.H

Una actriu insuperable, 
única i compromesa

Era una enciclopèdia,  
no només del teatre, 
també del que significa 
el compromís humà

Anàlisi

Xavier  Albertí
DIRECTOR DE TEATRE

ACC

33 Montserrat Carulla, al rebre el Gaudí 
d’honor, el 2013.

Vaig disfrutar de tot  
el que feia i deia. 
Treballava el text  
des de tots els angles
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