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NÚRIA

Navarro

LA CONFESSIÓ

«No vull que se’m
malinterpreti, però a
l’escenari sento com si
m’hagués cansat de mi»

EL CONCEPTE

«A París Jacques Lecoq em va
ensenyar que el teatre no ha
d’imitar la vida, sinó que hi
ha de donar un gir màgic»

JOSEP MARIA CABANÉ

ENTREVISTA

«El teatre
enriqueix
l’esperit, i
això fa falta»
La cofundadora del Lliure voldria baixar de
l’escenari, però no l’hi permeten. Encara no
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Esparreguera, 1944
Avui estrena ‘Un
matrimoni de Boston’,
de David Mamet, al Lliure

DIMECRES
14 DE SETEMBRE DEL 20058 Opinió el Periódico

És a Catalunya el que Glenda Jack-
son és a Anglaterra. Un monstre sa-
grat de l’escena. Només que aquí als
monstres sagrats se’ls dóna poc
quarter. Anna Lizaran, que va estar
en la fundació d’aquell apassionat
Lliure de Gràcia, estrena avui la tem-
porada del Lliure de Montjuïc. I ho
fa amb molts nervis, com si fos la
primera vegada.

–¿Por? ¿La Lizaran?
–Cada vegada més... Sento més la
pressió. Els actors som gent vulnera-
ble. Tenim necessitat que ens admi-
rin, que ens venerin... I abans de l’es-
trena tinc palpitacions, la boca se
m’asseca, les mans em suen.

–¿Val la pena aquest no viure?
–Ara estic en aquest debat, ¿eh? ¡La
pressió! Encara que, a sobre de l’esce-

nari, disfruto tant, tant...

–El teatre ja no és el que era.
–Una de les meravelles del teatre és
que és una cosa viva, i per això ha de
canviar, ¿no? A més, això no ha si-
gut mai Broadway. Aquí ningú exi-
geix que surtis a firmar autògrafs.

–Hi va haver un temps en què anar
al Lliure era com pujar a la munta-
nya del Sinaí.
–A vegades penso que ara el teatre
no és necessari, i altres vegades pen-
so que sí, perquè enriqueix l’esperit
i això fa falta. Jo, en el teatre, no vull
reivindicar res, sinó suggerir. Però
aquell Lliure...

–El de Fabià Puigserver, de Josep
Montanyès, de Lluís Pasqual...
–Va néixer perquè hi havia un buit
teatral a omplir a la ciutat. El Lliure
era com un convent. Ho fèiem tot.
Entràvem a les nou del matí i
sortíem de matinada. Érem una
família. Però van passar tantes co-
ses... Van desaparèixer el Fabià, Mon-
tanyès, la Carlota.

–I ara la imatge de la temporada és
un soldat de Darth Vader.
–Respecto l’enfocament del senyor
director. Suposo que s’ha de fer
l’ullet a la joventut, perquè així vin-
gui al teatre. Miri, el teatre no pot
imitar la vida. A París, Jacques Lecoq
em va ensenyar que el teatre ha de
donar un gir màgic a la història. Per-
què sigui un joc. I ha de ser com més
simple, millor. Jo també ho crec així,
encara que potser és necessari adap-
tar-se.

–¿A vostè què li agradaria fer?
–No he tingut mai temps de pensar-
ho, perquè quan he acabat una cosa,
ja tenia l’oferta d’una altra. Per això
em costa tant deixar aquesta feina
que vull deixar. No em malinterpre-
ti, però, a l’escenari, sento com si
m’hagués cansat de mi...

–¿...?
–¡Prou!, que per res del món voldria
fer llàstima. Jo no sé fer cap altra co-
sa que teatre. Ara el que és primor-
dial per entrar en una companyia és
ser feliç.

–¿N’és?
–Sí.

–¿Sempre n’ha estat?
–És fantàstic ser qui no pots ser a la
vida real. Jo sóc una persona d’allò
més corrent i avorrida i potser, si no
fes teatre, la vida em semblaria una
merda. En canvi, em subjuga poder
jugar. Ser la reina d’Escòcia i ser una
prostituta.

–Ara toca ser una lesbiana.
–A Un matrimoni de Boston l’amor en-
tre dones es dóna com una cosa nor-
mal. Això està molt bé. I durant els
assajos es va legalitzar el matrimoni
homosexual. Però l’obra parla d’al-
tres coses, com l’autogovern; fins i
tot hi surt el tsunami.

–¿Em regala una frase del text?
–«Jo, que he estat jove i m’havia de
menjar el món... El món era per a
mi un lloc màgic. Jo havia estat una
noia, una noieta... ¡Oh, jo, abans...!»

–Per ser una comèdia, s’ha quedat
amb una frase trista.
–¿Sí? Bé, no m’he menjat el món jo,
però ha estat molt bé. ¿I, total, què
em queda? ¿Vint anys més? He sentit
dolor, disgustos, morts de pares, de
germans, d’amics. Però m’ho he pas-
sat pipa i tinc molta energia encara.
Gairebé la mateixa que quan saltava
de petita pels horts d’Esparreguera. I
tinc la intuïció.

–S’agraeix l’antidivisme.
–Doncs en el fons ho sóc, de diva, en-
cara que no ho demostro.

–¡Què diu ara!
–A vegades sento una cosa a dins
que em fa dir: «No, això a mi no
m’ho poden fer». Però si no ho de-
mostro sé que capto més simpaties,
¿entén el que li vull dir? No faig com
Valentina Cortese, que parava els as-
sajos i es posava la mà al front així...
En aquest sentit sóc una treballado-
ra del teatre. No oblido que vinc de
Comediants, de carregar i descarre-
gar furgonetes.

–¿Continua estrenant perfum quan
inaugura personatge?
–Ara estic una mica encallada.
Aquesta Anna de Boston necessita
una olor de bombonera, de talc.
Dolça i àcida. Una olor que, quan ca-
mini entre el públic, el torni boig.
Però aquesta vegada... Potser recor-
reré a París...H


