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“Antzerkiari esker ireki 
zitzaizkidan, emakume 
gisa, munduaren ateak”

Frankismoaren urterik gogorrenetan eman zituen lehen 
urratsak antzerkigintzan Montserrat Carulla eskarmentudun 
“aktore, katalan eta independentistak” (1930, Bartzelona). 
Gaur egun, 86 urte bete berri, erretiroan pentsatzetik urruti, 
argi du memoria galtzen ez duen bitartean agertokietan 
izango duela bigarren etxea. 

Montserrat Carulla. Kataluniaren amatxia 

Ausardia

“Nire herriaren maitale amorratua 
izanik ohore handia da herritarrek 
Kataluniako amatxia ezizena ema-
tea. Zintzoki, nahiago dut ezizen hori 
antzerkigintza katalanaren damarena 
baino. Damak iraungitako gizartearen 
parte dira, zaharmindutako burokra-
zian hazi eta hezitako emakumeak, 
eta niri ez zaizkit gustatzen; emakume 
borrokalaria eta langilea izan naiz, bi-
zirauteko borrokatu zuen familia pro-
letario bateko alaba. Ausardia izan da 
gakoa. Horrek ahalbidetu dit emaku-
me gisa askatasunean bizitzea”.
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Antzerkigintzan lehen urratsak frankis-
moaren erdian, 40ko hamarkadan eman 
zenituen. Nola hasi zen dena?
Txikia nintzela ama zenarekin joan nin-
tzen Betty Boopen pelikula bat ikuste-
ra eta etxera itzuli nintzenean imitatu 
nuen lehen aldiz. Ama zenak ongi egiten 
nuela esan zidan eta nik sinetsi. Gero-
ra, antzerkigintzan eman nituen nire 
lehen urratsak, Gabonetan Katalunian 
ohikoak diren Pastorets antzezpenetan, 
zehazki. 

Kulturara sarbidea orduan ez zen hala
-moduzkoa. Nola gogoratzen duzu garai 
hura?
Gabezia asko eta gose handia pasatu ge-
nuen... Nire aita kontzentrazio esparru 
batean egon zen lehendabizi eta Model 
presondegian gero, nire amak seme-a-
labak aurrera ateratzeko suertatzen zen 
aukera orotan lan egiten zuen bitartean.  

Testuinguru horretan, lortu zenuen an-
tzerkigintza ikasketak hastea. 
Ikasketak egin ahal izateko lanean aritu 
nintzen lurrin denda batean, lehenik, 

eta farmazia eskolan gero. Antzerkigin-
tza maite nuen eta Institut del Teatre-n 
izena ematea erabaki nuen, nire ama-
txik dirua lortzeko eman zizkidan urrez-
ko belarritakoak saldu ondoren. Han 
eman nituen nire lehendabiziko urra-
tsak profesionalki. Egia esan, antzer-
kiari esker ireki zitzaizkidan emakume 
gisa munduaren ateak, emakume izatea 
arazoa zen sasoi hartan. 

Estreinaldia egin zenuenetik 70 urte iga-
ro diren arren agertokietan jarraitzen 
duzu. Erretiratzeko asmorik baduzu? 
Duela urtebete erabaki nuen antzerkia 
uztea. Antzerkia egiteko memoria eta 
burua behar bezala izan behar dituzu. 
Eta iritsi zen une bat non ikusi nuen zu-
zeneko orok dakarren segurtasun faltak 
nire lanean eragiten zuela. Orduz ge-
roztik telebistarako lanak egiten ditut 
bakarrik, hori bai, memoriak laguntzen 
didan bitartean lanean jarraituko dut. 

Uste duzu adineko emakumeek ez duzue-
la nahikoa aitorpenik?
Emakumeok orokorrean ez dugu erre-
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konozimendurik. Emakume askok be-
zala nik ere askotan sartu dut hanka, 
gauza onak eta txarrak egin ditut. Au-
rrera egiteko borrokatu dut, batez ere, 
egindakoaz harro. Garrantzitsuena bai-
ta gauean ohera heldu, burua bururdian 
jarri eta lasai bizitzea. 

60ko hamarkadan, inor banantzen ez ze-
nean, dibortziatu egin zinen.
Gizarteak ezkontza hausteaz izan zuen 
erantzunaz harago profesionalki ere era-
gin zidan. Nire senar ohia TVE telebista 
kateko zuzendariaren laguna zen, eta 
banandu ginenean ni ez kontratatzeko 
agindua eman zuen. Gogorra izan zen, 
ordurako nik lau seme-alaba nituela-
ko eta antzerkitik kanpoko lanak egiten 
hasi nintzen. Zorionez gerora beste la-
gun baten bitartez agindua altxatu zuten 
eta lana berreskuratu ahal izan nuen. 

Adinak beldurtzen zaitu?
Inolaz ere ez. Askotan galdetzen dida-
te zein den bizitzako adinik hoberena, 
eta zorionez, ezin dut erantzun, guztiak 
izan baitira paregabeak. Noski, gauza 
onak eta txarrak bizi izan ditut, baina 
harro nago nire bizitzaren gidoian egin 
dudan antzezpen oroz. 

Sant Jordi gurutzea, Generalitataren 
urrezko domina eta Gaudí d’Honor sariak 
jaso dituzu. Zein izan da garrantzitsuena 
zuretzat?
Denak. Agian, garrantzitsuena Gaudía 
izan zen, ez zelako erakundeen saria, 
ofizioko lagunen aitorpena baizik. Baina 
sari horien gainetik dut jendeak, kalean, 
han eta hemen, erakusten didan esti-
mua. Oso estimatua sentitzen naiz eta 
hori da ordainsaririk garrantzitsuena 
niretzat. 

Solas egin dezagun politikaz. Nola bizi 
duzu Kataluniako prozesua?
Nahiko kezkatuta nago, goi ordokikoak 
gure kontra armatzen ari direlako beste 
behin. Ez dute etenik. Eta argi gelditu 
dadila ez naizela Espainiako biztanleez 
ari, baizik eta botereaz. Espainiako Go-
bernuak bertako legeak, hizkuntza eta 
aginduak inposatu nahi ditu, eta ez du 
onartzen Katalunia nazioa dela eta na-
zio orok duela bere estatua izateko es-
kubidea. Bitartean, Katalunia odolusten 
ari da eta independentzia lortu arte ez 
du erabateko askatasuna izango. 

Zuk ezagutuko al duzu Katalunia inde-
pendentea?
[Barrez] Beti esan izan dut ez dudala 
hil nahi ezagutu gabe. Baina ez didate 
erraz jartzen. Osasuntsu nago eta erre-
sistentziarik ez zait falta, baina urteak 
badoaz… Hala ere ez dut itxaropena gal-
tzen. Tira, agian ez dut ezagutuko, baina 
zoriontsu joango naiz haziren bat edo 
beste utzi dudalako, behintzat. n
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“Beti esan izan dut ez dudala hil nahi Katalunia independentea ezagutu gabe. Baina ez didate erraz 
jartzen. Osasuntsu nago eta erresistentziarik ez zait falta, baina urteak badoaz... Hala ere ez dut 
Katalunia askea ezagutzeko itxaropena galtzen” .


