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Anna Lizaran pot amb tot
L’actriu i Alícia Pérez salven la previsible ‘Dues dones que ballen’

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Un altre gran exercici interpreta-
tiu d’Anna Lizaran, ben acompa-
nyada per Alícia Pérez. Ella pot amb 
tot. Fins i tot amb aquest previsible 
text del dramaturg Benet i Jornet, 
que freqüenta llocs comuns del dra-
ma social quotidià, però limitant-se 
a exposar els fets sense aprofundir-
hi. Dues dones que ballen, que acaba 
d’aterrar al Teatre Lliure de Gràcia, 
es queda en la superfície utilitzant 
efectistes recursos dels problemes 
que mira d’explicar.
 Xavier Albertí dirigeix amb me-
sura les dues protagonistes. Amb ai-
xò aconsegueix que Lizaran mostri 
una extraordinària contenció que 
l’allunya del seu canviant rol a  Agost. 
I que Pérez no s’excedeixi en els mo-
ments de tensió d’aquell campionat 
de frustracions que diluciden entre 
elles, a l’exposar les poderoses raons 
de la seva dramàtica peripècia vital.
 Tota la història transcorre en un 
ruïnós pis pròxim al Mercat de Sant 
Antoni. Hi viu sola, amargada i amb 

l’única il·lusió de completar la seva 
col·lecció de tebeos, una viuda septu-
agenària (Lizaran), que arrossega la 
infelicitat d’una convivència buida 
amb qui va ser el seu marit infidel, 
i que es resisteix al setge d’un amo 
que intenta que abandoni la casa.
 Les relacions amb els seus fills són 
distants. Ells es limiten a procurar 
que no li faltin les coses necessàries 

per subsistir, tot i que la seva inten-
ció és internar-la en una residència, 
cosa a la qual també s’oposa. Perquè 
no estigui desatesa li envien una as-
sistenta (Pérez), que resulta que és 
una mestra que arrossega un drama 
encara més gran. Subsisteix impar-
tint classes i fent tasques domèsti-
ques. L’àvia es resisteix a aquesta in-
tromissió en la seva vida i el xoc en-
tre les dones dóna tot el joc de què 
són capaces les dues actrius enfron-
tades a una obra escrita per al teatre, 
però que en les seves cinc diferents 
escenes circula a ritme de culebró. 

SECRETS/ A poc a poc, i a mesura que 
cada una va revelant els seus pu-
nyents secrets, s’estableix una rela-
ció de complicitat. Un toc una mi-
ca més subtil en la ironia que bate-
ga en els diàlegs entre elles li hauria 
donat un altre aire a una obra en 
què treuen el cap molt per sobre te-
mes com per exemple els maltrac-
taments, l’Alhzeimer i aquella falta 
de respecte social als perdedors i a la 
gent gran. El millor és el final, amb 
les dues humiliades dones decidides 
a ballar soles i no al so que els mar-
quin els altres. H

rònicac

33 Anna Lizaran i Alícia Pérez.

La primera experiència literària 
d’aquesta periodista vocacional és 
una novel·la de vides encreuades, ti-
tulada El millor lloc del món (Amster-
dam), que arribarà a les llibreries la 
setmana que ve.

–Al principi, la novel·la sembla una 
novel·la de records d’infància, pe-
rò no ho és.
–Els personatges entren lentament, 
perquè l’inici també representa una 
època més lenta. Però no,  no és un 
llibre de records infantils.

–Tot i que sí que té un aire d’algunes 
de les seves columnes a EL PERI-
ÓDICO, en què parla de la seva fa-
mília.
–No necessàriament m’ha passat el 
que explico, però té una certa inspi-
ració, en part en el que es respirava 
a la meva família: una mica de deca-
dència, orígens molt diferents. Això 
és el que he viscut, i és el que em surt 
quan escric ficció, perquè a casa me-
va es parlaven diferents idiomes de 
manera natural i s’havia viscut en 
diferents llocs.

–¿No s’ha plantejat començar per la 
no-ficció? La seva experiència pro-
fessional li donaria joc... 
–M’interessa més la literatura. És el 
que em diverteix llegir. Tinc molta 
cosa escrita, però prefereixo inven-
tar més que l’assaig. En aquests mo-

La trajectòria de Rosa 
Cullell com a executiva 
és àmplia (La Caixa, Liceu, 
Grup 62, Corporació de 
Mitjans Audiovisuals…), 
però fins ara no s’havia 
llançat a explotar la seva 
vena d’escriptora. 

ments, no m’interessava explicar la 
meva feina aquí o allà.
–Fa molts anys que mana. ¿Se sent 
vulnerable ara, enviant la seva novel-
la a les llibreries?
–Sí. I és molt més íntim. En aquests 
moments volia fer alguna cosa indi-
vidualment. Fins ara m’havia faltat 
coratge, independència o el temps 
per fer el que em donés la gana. He 
estat directora d’això o d’allò, però 
no havia tingut la llibertat d’estar-
me sola a casa escrivint. Fa anys que 
escrivia, però no m’havia exposat, 
no estava preparada per assumir la 
vulnerabilitat de presentar-me com 
a autora.

–Publica simultàniament en català 
i castellà.
–Per a mi són dues llengües molt prò-
pies, em seria molt difícil triar l’una 
o l’altra. La versió inicial era molt bi-
lingüe: estava escrita per una perso-
na que pensa en dues llengües.

–Al llibre s’encreuen històries apa-
rentment separades.
–Però és una novel·la, perquè les vi-
des d’aquella gent es van trobant i 
els sentiments són molt semblants. 
És una novel·la de vides encreuades, 
no una història lineal. El fil conduc-
tor no és tant el temps com els sen-
timents.

–¿El de no trobar un lloc al món?
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«No s’espera 
tant de les 
dones»

JONATHAN GREVSEN

–Parlo de persones amb unes vides 
que no fructifiquen d’una manera 
natural sinó que aconseguir la feli-
citat els costa molt.

–Al final, una d’aquestes persones 
troba la felicitat en «una bona vida 
sense expectatives». ¿Conclusió 
optimista o pessimista?
–Aquesta és Marianne, la més valen-
ta de tots, i el personatge més trist. 
Si no vols cuidar ningú, si no vols de-
pendre de ningú, no et queda més  
remei que buscar la soledat. Però es 
pot viure sol. No necessàriament has 
d’estar envoltat de multitud de per-
sones per ser feliç.

–¿Com són els seus personatges 
masculins?
–M’agraden els personatges mascu-
lins de la meva novel·la. Hi ha molts 
homes interessants en aquesta 
novel·la, com els homes blaus, molt 
tristos però molt atractius. Els per-
sonatges masculins són més fràgils. 
Les dones són més fortes. És més difí-
cil ser home que dona perquè dema-
nen més de tu. Les dones tenen vides 
difícils, però no se n’espera tant. En 
el cas dels homes hi ha hagut una 
pressió social, tot i que ara també es-
tà caient sobre les dones.

–Potser algun dia  li retrauran aques-
tes opinions.
–Ara les dones també ens exigim 
a nosaltres mateixes, però l’home 
sempre ha estat més exigit. I hi ha 
homes que s’estan trobant que la 
gent hi diposita unes expectatives 
a les quals ells no estan disposats en 
absolut. Potser sí que he manat en  
determinades èpoques de la meva 
vida, però ningú m’ho demanava, 
ningú esperava res de mi. Si arriba-
va, fantàstic, i si no, no passava res. I 
si decideixo quedar-me a casa, em di-
uen «que bé, ara descansaràs, pren-
t’ho bé...» Això no deixa de ser un pri-
vilegi de gènere. H

«No necessàriament 
has d’estar envoltat 
de multitud de 
persones 
per ser feliç»


