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Són innombrables les
famílies teatrals. Avui,
però, els fills marquen
unes pautes per trobar
espai propi a l’escena

i hi ha alguna feina familiar que s’ha
caracteritzat perquè els fills mantin-
guin l’ofici del pare aquesta és la del

circ. Generacions senceres acceptant la di-
fícil vida (i apassionant alhora) del circ iti-
nerant. També el teatre, en l’època de les
companyies familiars, eren un puntal. De
seguida, vénen famílies al cap com les dels
Santpere o el cas paradigmàtic de Maria
Vila, que va debutar de primera actriu a la
companyia familiar quan la seva mare va
morir prematurament. Però no sempre ha
estat així. El recentment desaparegut di-
rector Esteve Polls va convèncer els pares
de Núria Espert que ell li donaria ofici
perquè acabés sent primera actriu. I no es
va quedar pas curt, no (recentment pre-
miada amb el premi Princesa d’Astúries
de les Arts). Les seves dues filles han conti-
nuat aquest ADN artístic. Avui continuen
les nissagues familiars de més de dues ge-
neracions. Per exemple, la de Montserrat
Carulla, que s’ha escampat en diverses
branques. Vicky Peña es va casar amb el
director de teatre Mario Gas i han man-
tingut viva la intensitat teatral a la família.
Fins al punt que la filla, Miranda Gas,
aquests dies protagonitza Els cors purs di-
rigit per Oriol Broggi al Romea. També el
germà de Vicky, Roger, després d’haver
quedat en un segon pla en produccions de
musicals i feines de doblatge, es va desta-
par fa molt pocs anys com a autor i direc-
tor. El treball gemeracional més emblemà-
tic és Iaia!, en què l’àvia (que havia decidit
deixar els escenaris però va acceptar el
repte del seu fill encantada) actuava amb
el seu nét i fill d’en Roger, Aleix Peña.

Certament, però, el control dels pares
als fills en les fustes ha deixat molta dis-
tància. La reclamen els fills i, molt proba-
blement, la recomanen els pares. Segura-
ment el cas més exemplar és el de Jaume
Mateu (Tortell Poltrona), que quan va
veure que el seu fill Blai es volia dedicar al
circ el va convidar a estudiar a França. Va
tornar com a Blaï Mateu, amb la compa-
nyia Baro d’Evel. Explicava Lluís Pasqual
que, quan el Circ Cric es volia instal·lar a
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Traspassar l’escena d
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Nausicaa Bonnín prefereix el pare fent d’actor en una producció conjunta (Magnus),
que no de director (La dama de les Camèlies, La intrusa...). Com més creix, més vol
fer valer el seu pensament com a actriu i no tant com a filla. La veu d’apagar els mò-
bils de La Seca (equipament codirigit pel pare) és la de Nausicaa: “El tècnic em va dir
que li gravés una falca perquè l’anterior, que sortia el meu pare, tenia un error.” ❋

PARE ACTOR; FILLA ACTRIU

PARE ACTOR I DIRECTOR; FILLA ACTRIU I AJUDANT DE DIRECCIÓ

L’actriu Clàudia Benito sent un veritable respecte
pel treball del seu pare. Des de petita que el va a
veure a totes les produccions. Admet que tant de
teatre li podia haver provocat rebuig. Però que,
contràriament, la va enamorar. No volia ser ac-
triu, era molt tímida i no podia imaginar-se sota
els focus com el pare. Fins als 12 anys. Llavors ho
va intentar i se’n va sortir. Assegura que ha après
molt veient teatre. No han coincidit mai, encara.
Ara, ella sovinteja l’escena (aquests dies acaba
d’estrenar un Romeu i Julieta a La Seca després de
debutar amb un Benet i Jornet al costat de Jordi
Boixaderas a Com dir-ho (Almeria, 2013) i d’ha-
ver compartit uns personatges carregats d’al·luci-
nacions amb Nao Albet a Consejos de un discípulo
de Morrison a un fanático de Joyce (Tantarantana,
2014). ❋

LA VEU DE LA SECA

RESPECTE MUTUM
Montserrat
Carulla és el
pal de paller
de tres
generacions
d’actors
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des de l’ADN
la plaça Margarida Xirgu per fer tempora-
da sota el paraigua del Lliure, el director li
aclaria que la plaça era compartida i que
en aquelles dates hi havia una companyia
francesa. Es veu que en Tortell Poltrona li
va dir “això ho solucionem amb un dinar
familiar”. Efectivament, calia compatibi-
litzar el Cric amb Le sort du dedans del seu
fill. El camí de Luara, la filla petita de Tor-
tell Poltrona, és diferent. Va substituir la
Sra. Titot (la mare, Montserrat Trias) per
fer de Carablanca. Aquest any, s’ha atrevit
a construir la dramatúrgia de Grinyols, el
darrer muntatge de la factoria Cric (que es
pot veure a Sant Esteve de Palautordera
quasi tots els diumenges fins Sant Joan).
Per la seva banda, Blai i Camille han con-
vidat a debutar una de les seves filles al
darrer muntatge de Bèsties, Taïs Mateu.

D’entre els duets familiars més sonats a
la cartellera catalana també hi ha el de
Lluís Marco i Marta Marco. Tots dos dis-
fruten d’uns muntatges teatrals d’un fort

compromís social. Potser per això han co-
incidit algunes vegades en muntatges. És
el cas de L’orfe del clan dels Zhao. Són ac-
tors amb voluntat d’imprimir caràcter als
seus personatges, de donar opinions que
són dards que encerten en la diana per
apropar les raons dels seus personatges a
la situació social d’avui.

Adolfo Marsillach va ser un actor i di-
rector que va fer fortuna a Madrid. Com
Espert, al cap de poc temps. Mai no es van
acabar de trobar, en part per una jugada
que l’actriu va trigar a perdonar-li (li va
desmanegar un projecte ambiciós en un
equipament de Madrid). Es van reconci-
liar, finalment, en un projecte al final de la
vida de Marsillach: ¿Quién teme a Virginia
Woolf? I per què citem Marsillach en
aquest article de teatre i d’ADN? Doncs
perquè la seva filla, Blanca, ara reimpulsa
els muntatges del pare a través del teatre
social. Fer justícia i fer memòria: un bon
homenatge a l’ADN. ❋

T
Tortell
Poltrona té
Blai, Luara i la
néta Taïs entre
els familiars
que es
dediquen al
circ




