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En la mort d’Anna Lizaran

Ventura Pons

Q
uan la vaig conèi-
xer em va dir el
nom, dolçament pe-
rò també amb una
certa picardia: “Sóc
l’Annita” i és com
sempre s’ha fet dir.

D’això aviat farà quaranta anys,
en Franco ja havia agonitzat al
llit, ja estava enterrat i la societat
festejava els nous aires de lliber-
tat, després de dècades de dicta-
dura, és a dir, de no passar res,
d’avorriment, de prohibicions i
de muts i a la gàbia que arriben
els de la porra i poca broma. Bar-
celona, als darrers anys setanta,
bullia de ganes de viure, curulla
d’energia i de creativitat.
L’Anna pertanyia a la fornada

dels actors joves que s’havien pre-
parat fora, tornava de cal mestre
Lecoq a París, i va cridar l’atenció
des del primer moment. Aporta-
va un torrent d’emocions, de pas-
sió i d’energia que de seguida es
van fer paleses. Es va posar des
del primer moment al servei de
l’aventura teatral que més ha sig-
nificat per a la nostra ciutat: el
Lliure d’en Fabià i d’en Lluís, de
la Carlota i de l’Homar i dels seus
primers fundadors. El Lliure, du-
rant molts anys, va ser la casa de
l’Annita, la seva manera d’enten-
dre el món, la seva raó de viure. I
sobretot la seva forma de realit-
zar-se, d’entrar de mica en mica
en l’ànima de les grans heroïnes
del teatre contemporani que,
amb tant d’encert, anaven ofe-
rint-nos en la programació de la
sala deGràcia. I ella, que de segui-
da va ser la prima donna del local,
ens servia els personatges amb sa-
fata de plata sota la batuta de
Lluís Pasqual i d’en Fabià amb
complicitat única, meravellosa.
L’any 1980 li vaig proposar un

petit cameo a la meva primera
pel·lícula de ficció, El vicari
d’Olot. Amb l’Emili Teixidor, que
és qui va escriure el guió, ens vam
inventar una parella de monges:
sor Mel·líflua (l’Annita la inter-
pretava amb una petita perversió
preconciliar) i la Mare Bigotis (la
granMary Santperemés lloca tra-
dicional) que van fer passar una
bona estona als espectadors en
aquellamena de bogeria col·lecti-

va que va ser la pel·lícula. Al ro-
datge, enunmoment demolta dis-
bauxa i festa, vaig descobrir que
la Lizaran, més enllà de la gran
tràgica que ja apuntava, era una
dona que es deixava endur per la
gresca, terreny en el qual ningú
no li feia ombra. La personifica-
ció de la joie de vivre que encoma-
nava a qui se li atansés.
Van passar els anys, ella no era

gaire amant de fer cinema. Potser
perquè els escenaris cada cop
eren més casa seva. S’hi sentia
molt segura i els estimava per so-
bre de tot. O potser perquè arros-
segava el descontentament de
l’aventura de treballar amb el
més internacional dels directors
manxecs amb qui no va establir
gaire sintonia. El teatre era el seu
fort i qualsevol interpretació amb
aquell punt èpic un pèl pujat “a
l’estil Xirgu” que la caracteritza-
va era el seu territori preferit.
El fet és que no vaig poder ofe-

rir-li un nou paper fins el 1994
quan li vaig demanar unmonòleg
a càmera, un desafiament inter-
pretatiu, a El perquè de tot plegat.
Li va fer tanta il·lusió i sentia tan-
ta responsabilitat, que el neguit la
va fer arribar a rodar sense haver

dormit. Malgrat això, aquesta pe-
tita peça de cinc minuts roman-
drà com un exemple interpreta-
tiu de primera. La dona submisa,
amb la cara de l’Annita: la creació
sublimde l’altre, un altremolt llu-
nyà, peròmolt real. Curiosament,
amb la humilitat que la caracterit-
zava, no li va donar la importàn-
cia que jo veia en aquella feina
tan fina. Recordo una conversa
llarga, aturats al carrer Mont-
seny: li demanava que no oblidés
el cinema, creia que podia apor-
tar-hi molt més, però la seva ceba
era el teatre i la veritat és que ca-
da dia ho feia millor i aquest fet
encara la convertia en millor
persona. Perquè la Lizaran era
una gran persona, una gran com-
panya d’una humanitat extraor-
dinària i d’un sentit de l’humor
com en poca gent he conegut.
Vaig fer un viatge en cotxe tor-
nant d’Osca amb l’Annita i la Sar-
dà, on, enlloc de parlar de la fei-
na, la Lizaran ens va dissertar de
com feia les bugades amb la renta-
dora cada dissabte a la tarda. Un
dels moments més delirants de la
meva vida, la Sardà hi va ajudar
molt, el seu humor també és d’alt
voltatge.
Del 1996 és Actrius. Esperonat

per en Benet i Jornet vaig aconse-
guir reunir tres grans dives, l’Es-
pert, la Sardà i l’Annita i una quar-
ta, jove i potentíssima, la Mercè
Pons, quin luxe! L’Annita, per po-
der estar prima, no menjava ni
una fulla d’enciam amb una radi-
calitat obsessiva per controlar el
físic. Si l’haguéssim enregistrat,
en els descansos, les converses de
les tres actrius, hores d’ara tindrí-
em una peça sublim sobre la quo-
tidianitat i el sentit de l’humor de
les nostres tràgiques que és extra-
ordinari. Aquesta va ser la prime-
ra vegada que l’Annita, moria en
una pel·lícula meva, d’un càncer
precisament, hi havia unmoment
esgarrifós, que encara em posa la
pell de gallina, el monòleg al final
del sopar on engegava a pastar
fang les companyes.
No vam tornar a treballar fins

al 1999 a Morir (o no) on moria i
no moria empassant-se un munt
de pastilles després d’haver fet
un monòleg telefònic on es podia

esplaiar dramàticamentmoltmés
que en els dos treballs anteriors.
La capacitat, molt brechtiana,
d’entrar i sortir del personatge so-
vint deixava embadalits els mem-
bres de l’equip, quina manera de
dominar el personatge!
No deixo de pensar en el sentit

de la història del darrer cop que
vam treballar plegats. Forasters
és la meva adaptació del text d’en
Sergi Belbel, creat conjuntament
amb gran dolor amb l’Anna al
TNC ja que ella hi abocava tot el
trauma i l’angoixa per la pèrdua,
a causa d’un maleït càncer, de la
seva germana Lola. En el rodatge,
aquest record quasi fantasmal, va
tornar a surar quan recreàvem les
dues morts paral·leles de mare i
filla, els dos personatges que l’An-
nita interpretava. Maleït càncer!
Fa angoixa pensar comella ha tor-
nat a viure en la seva pell, en la
sevamort allò que havia interpre-
tat d’una manera tan sublim, bus-
cant les emocions nascudes del

patiment, del dolor, que només es
poden explicar quan tens una ca-
tegoria humana excepcional com
tenia l’Anna i que amagava darre-
re d’una quotidiana humilitat.
Una qualitat que només els i les
molt grans ens ensenyen.
Ja no podrem tornar a tre-

ballar mai més. De fet va caure
d’un repartiment fa poc amb gran
pena per les dues parts, ens
teníem ganes, anàvem entrant
molt bé, cada cop millor, l’un a
l’altre. Recordaré l’Anna a casa,
quan convalescent de la meva
tercera operació de columna em
venia a fer una estona de
companyia i em duia aigua mine-
ral “de firma” i un jabugo de glò-
ria. I em feia riuremolt. I la recor-
daré com les sis dones que ha
creat en les cinc vegades que hem
gaudit junts de les nostres
pel·lícules.
L’Annita Lizaran, quin gran

personatge! La seva absència ha
sigut tan ràpida que, sincera-
ment, no me’n sé avenir.cAnna Lizaran en una imatge de Morir (o no)

1
Vaig anar a buscar en
Lluís Pasqual amb el cot-
xe. Tocava dinar a casa
de la Lizaran. En Lluís li
portava Flors, jo, imbècil

demi, res, només nervis i admira-
ció. Era un dinar de feina. The la-
dy in the van (La dama de la fur-
goneta), una novel·la curta
d’Alan Bennet que jo havia
d’adaptar i dirigir. Li anava com
l’anell al dit a l’Anna. Bé, ella feia
que tot li anés com l’anell al dit,
el que passa és que en aquest pro-
jecte tot encaixava especialment.
Quan vam arribar, l’Anna era a la
cuina preparant no sé quin peix.
Amb aquella vida i alegria que li
sortia pels ulls, ens va despatxar
al pati fins que acabés de cuinar.

El pati era ple de plantes i flors
que l’Anna mimava com mimava
qualsevol dels textos que repre-
sentava. No, no em posaré tou, ni
pastel, a ella no li escau aquest to,
disculpeu. Va arribar amb el
peix. Però abans hi havia monge-
tes. El tema de les mongetes va
donarmolt de si. Dues de les figu-
res més importants del teatre ca-
talà (Pasqual/Lizaran) parlant de
mongetes verdes i de l’oli i del
pa... No tenia preu, tot allò... Des-
prés de lesmongetes, van venir la
política, l’economia i finalment el
teatre, sempre el teatre... Però
tant en Lluís com l’Anna parla-
ven de teatre com de les monge-
tes, amb una simplicitat i una sa-
viesa que em fascinaven. No faré
veure que la coneixia molt, però
crec que ens vam caure bé, i del
que estic del tot segur és que ella

tenia moltes ganes de fer La da-
ma de la furgoneta, moltes. La vo-
lia fer sí o sí. Encara que fos asse-
guda. Després de La Bête, i
d’Agost, li venia molt de gust tor-
nar al Lliure del Pasqual, amb un

projecte petit que ella, evident-
ment, faria gran.

2. Divendres, 11 de gener, a les
cinc de la matinada, va morir a
Romauna gran actriu italiana. Te-

nia quasi 70 anys,MariangelaMe-
lato. Tot el món del teatre italià
estava tocadet. Un home del Pic-
colo de Milà que coneix força bé
Barcelona em deia que laMelato,
perquè me’n fes una idea, “vin-
dria a ser com la vostra Lizaran”
(de veritat que va anar així)...
Aquest dissabte al matí, després
d’haver-me assabentat del mutis
de l’Anna, fent el cafè necessita-
va compartir el meu estat de xoc
amb algú. Li explicava al produc-
tor italià, també al de premsa, ai-
xò de l’Anna. L’Angelo Curti, el
productor, amb una mirada de
murri m’ha dit que potser allà
dalt han de fer una funció i neces-
siten les millors...

3. Sóc aMilà. En una petita ha-
bitació d’hotel. I encara estic en
estat de xoc. Divendres vaig so-

par una pizza amb salami picant,
dues cerveses, una grappa... Vaig
riure molt, però quan vaig arri-
bar a lameva diminuta i romànti-
ca cambra milanesa, el meu amic
Marc Artigau em va fer arribar la
notícia per whatsapp... “Perdona
que t’escrigui tan tard, però aca-
bo de llegir que l’Anna Liza-
ran...”. Ell estava en estat de xoc
també... Aquest matí/matinada
els facebooks, els tweets, els telè-
fons... Tot estava en estat de
xoc... Aquest mutis inesperat que
ha fet l’Anna és comquan ella sor-
tia de l’escenari, et provocava
una barreja d’emocions molt in-
tenses, te la volies endur a casa.
Ara ha sortit de l’escenari i sem-
bla que no sortirà a saludar. Crec
que ens hauríem de posar dem-
peus i aplaudir.

PAU MIRÓ

MÉS ENLLÀ DEL TEATRE

“Era una gran persona,
una gran companya
d’una humanitat
extraordinària”

LA FORMACIÓ

“L’Anna pertanyia a
la fornada dels actors
joves que s’havien
preparat fora”

“Ella tenia moltes
ganes de fer ‘La dama
de la furgoneta’. La
volia fer sí o sí. Encara
que fos asseguda”

ARXIU

Unadonatambédecine

Mutisentresactesde laLizaran

V. PONS, director de cinema, va treballar
cinc vegades amb Anna Lizaran

P. MIRÓ, director teatral, anava a dirigir
Lizaran a ‘La dama de la furgoneta’


