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Un buit
al teatre

JUSTO BARRANCO
Barcelona

C
onsternació i tris-
tesa. La notícia
de lamort d’Anna
Lizaran durant la
nit de divendres a
l’hospital Clínic

als 68 anys a causa d’un càncer
molt infreqüent va agafar a con-
trapeu a una comunitat teatral
que, ja de matinada, omplia de
missatges xarxes socials com
Twitter per expressar el seu do-
lor i estupor per la desaparició
sobtada de la gran actriu.
Lizaran, que les darreres tem-

porades havia aconseguit amb
una interpretació poderosa i ma-
gistral convertir l’obra Agost en

un fenomen de masses, arrosse-
gava des de feia mesos un cansa-
ment i unmalestar físic que, tot i
que ja s’havia manifestat abans
de l’estiu, a l’inici de la nova tem-
porada la va obligar a haver
d’abandonar el que havia de ser
el seu nou paper estel·lar com a
protagonista a l’obraLa Bête. Da-
vant els problemes de salut, el
Teatre Nacional de Catalunya va
decidir suspendre les primeres
funcions de l’obra perquè l’ac-
triu descansés. I a causa de la per-
sistència dels problemes es van
suspendre més funcions per po-
der fer-li proves mèdiques que
permetessin un diagnòstic i deci-
dir si Anna, l’Annita, com la co-
neixien els amics, podia afrontar
una obra on el personatge tenia

monòlegs de més de 20 minuts.
Al final, es va decidir que fos
substituïda per Jordi Bosch, en-
cara que llavors es creia que el
principal problema de l’actriu
era l’esgotament per haver prota-
gonitzat Agost i després els assa-
jos deLaBête. Tanmateix, elmal-
estar va persistir i finalment va
ser aquesta mateixa setmana
quan van diagnosticar a Lizaran
un càncer poc freqüent, un
tumor a la regió sacra que po-
saria fi a la seva vida uns dies
després.
Una desaparició inesperada

que ha provocat la commoció ge-
neralitzada en què s’ha instal·lat
el teatre català, amb mostres de
dolor, afecte i gratitud extrema
en tots els àmbits i tant a les xar-

xes socials com als teatres que
ahir van celebrar funcions. Mos-
tres que continuaran avui a par-
tir de les 14 hores al tanatori de
les Corts, on es vetllarà l’actriu i
on demà al migdia tindrà lloc la
cerimònia de comiat.
Nascuda a Esparreguera el 31

d’agost del 1944, la carrera artísti-
ca de Lizaran forma part indisso-
luble de la història del teatre cata-
là, no només com una de les fun-
dadores de Comediants el 1972,
sinó sobretot com una de les im-
pulsores amb Lluís Pasqual i
Fabià Puigserver del Teatre Lliu-
re el 1976, on l’actriu desenvolu-
paria bona part de la carrera i on
la seva força, la seva sensibilitat,
el seu humor i la seva incansable
curiositat la convertirien en un

L ’ADÉU DE TOTS

Lizaran serà vetllada
avui al tanatori de les
Corts i demà es farà la
cerimònia de comiat

Consternació i tristesa per
lamort d’Anna Lizaran

EL COMIAT DEL LL IURE

“Vas tenir una
generositat
desbordant a escena
però també a la vida”

SERGI BELBEL

L
a primera vegada que
vaig tenir el privilegi de
treballar amb l’Anna
Lizaran va ser el 1998 al

teatre Romea amb la meva obra
Morir. No va ser cap èxit, però la
interpretació que l’Anna va fer
del monòleg de la mare alcohòli-
ca encara la recordo com si fos
ahir. Crec que el dia de l’estrena
li vaig dir que mai no havia vist
res meu interpretat d’una mane-
ra tan magistral. I, sens dubte,
aquell monòleg interpretat per la

Lizaran va ser el germen d’una
obra que vaig escriure anys més
tard: Forasters, una obra que ne-
cessita una actriu com ella per no
fracassar, tal com va acabar suc-
ceint el 2004 al TNC...
No és fàcil parlar de la Lizaran

(en teatre, quan anomenem una
actriu amb l’article determinat
davant el cognom –la Lizaran,
com la Xirgu, l’Espert, la Sardà,
etc.– automàticament se li atorga
la categoria de primeríssima ac-
triu), perquè com deia en Pep
Guardiola a propòsit d’en Messi
(estic segur que a l’Anna li
agradarà la comparació, perquè
és culer de cap a peus), s’esgoten
els qualificatius per descriure la
seva feina: impressionant, extra-

ordinària, colossal, monumental,
descomunal, espaterrant, devas-
tadora, immensa, aclaparadora,
monstre escènic... són només els
adjectius que els crítics han es-
crit sobre la seva última interpre-
tació, la Violet Weston d’Agost,
de Tracy Letts, al TNC.
Evidentment, subscric tots

aquests adjectius. L’Anna és tot
això i molt més. Però, al marge
de tota aquesta successió d’adjec-
tius grandiloqüents, també n’hi
atribuiria de no tan... gruixuts, de
més delicats, com ara: sensible,
tendra, amatent, afectuosa, pro-
tectora, detallista, perfeccionista,
delicada, astuta, observadora i
fins i tot... fràgil, malgrat la seva
fortalesa. De fet, em fa l’efecte

que és aquesta barreja de gran
personalitat i petits gestos i de-
talls del seu caràcter el que fa de
la Lizaran una actriu, una perso-
na excepcional.
M’agradaria poder-vos expli-

car amb exactitud com és treba-
llar amb ella, compartir el procés
de creació d’un espectacle amb
una actriu de la seva categoria.
Cada obra que he fet amb l’Anna
ha esdevingut una experiència
única, irrepetible. Ella té la virtut
de convertir un assaig en una vi-
vència.M’atreviria a dir que el de-
fecte més gran que té l’Anna com
a actriu és la seva incapacitat de
fer italianes.M’explicaré. Anome-
nemuna italiana aquell assaig su-
perficial que serveix només per

fer memòria del text i dels movi-
ments, una mena de repetició, a
càmera ràpida i sense entona-
cions ni modulacions expressi-
ves, de les paraules i els movi-
ments de l’obra.
Doncs bé, en les cinc obres que

hem fet plegats, no hi ha hagut
manera de fer una italiana (o un
assaig tècnic, si ho preferiu) amb
ella. Algunmecanisme dintre seu
li impedeix de fer assajos superfi-
cials només per agafar seguretat i
prou. Fins i tot en aquesta mena
d’assajos l’Anna necessita fer-ho
de veritat, entregar-s’hi en cos i
ànima. És com si es resistís a con-
siderar un assaig com una simple
repetició. Ella ha de buscar, ex-
plorar en tots i cada un dels mo-

Fortalesa fràgil

Cultura

SERGI BELBEL, director del TNC, va

escriure aquest perfil d’Anna Lizaran fa

uns mesos per un homenatge a l’actriu
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Ai... Quina pena més gran, que
imprevist, i quants records ens
deixes... Bon viatge, Anna
Lizaran...

Tristíssima notícia. La mort
s’emporta la gran Lizaran. Talent i
coratge d’una vida sencera dedicada
al teatre. Et trobarem a faltar

Anna Lizaran. No tinc paraules.
Com donar-li ara des d’aquí les
gràcies per ser fins al final una dona
lliure i lluitadora. Adéu, Annita...

Guillem Clua Dramaturg

Ens ha marxat l’actriu més gran
que ha donat el nostre teatre. Adéu,
Anna.

#tuitsdecultura Aina Clotet Actriu

@ainaclotet

referent de la interpretació. En
un monstre escènic, en una de
les grans dames del teatre aCata-
lunya, com han volgut recordar-
la actors, directors i públic en les
hores posteriors a la defunció.
I és que les mostres de dol han

estat nombrosíssimes. El pre-
sident de la Generalitat, Artur
Mas, va expressar les seves con-
dolences i va assenyalar que “sen-
se ella, la trajectòria del teatre
català, reconegut a tot elmón, no
hauria estat la que és. Ha inter-
pretat el millor teatre català i
internacional produït aquí”. El
conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, la va qualificar de
“professional enorme, colossal.
Els llibres la recordaran com un
dels grans noms de tota la histò-

ria de la interpretació catalana,
una actriu impressionant, amb
una manera extraordinària d’in-
terpretar que ja se situa entre els
noms mítics del teatre català”.
L’Institut del Teatre es va com-

prometre a preservar-ne el lle-
gat, des del TNC van considerar
“un honor haver-la tingut” i
inevitablement el Lliure, on el di-
rector, Lluís Pasqual, ha patit la
desaparició d’una germana, va
emetre un comunicat titulatBrin-
dis per Annita: “Per nosaltres
sempre has estat i seràs l’Annita:
per als altres, La Lizaran, amb
majúscules. Tendra i immensa,
apassionada i subtil, refinada i
popular, dona i actriu tota d’una
peça... et recordemen totes les te-
ves interpretacions, dramàtica i

pallassa, punyent i amb aquella
comicitat que no necessitava cap
truc, deixant caure la rèplica con-
tundent amb tota la intenció des-
prés d’una d’aquelles pauses que
deixaven tothom expectant i que
precedien primer el teu esclat i
immediatament la resposta del
públic. En papers petits i grans,
el que tocava, ascendint inexora-
blement cap a creacions més
grans (...) Però també escom-
brant i fent tota mena de feines
en aquells primers anys, al con-
vent de Leopoldo Alas, i al came-
rino preparant-te per a la funció,
posant-te el perfum que havies
decidit que era l’idoni per aquell
paper i cap més, fent un traguet
per acabar de posar-te en la pell
del personatge i sortint disposa-
da a menjar-te el món o, si més
no, el públic d’aquella represen-
tació. Sempre amb aquella gene-
rositat desbordant, a l’escena
però també a la vida, amb un
compromís fermperò gens osten-
tós amb el Lliure, els teatres, el
Teatre i la vida. I brindem, un
cop més i sempre, per tu”.c

Silvia Bel Actriu

@SilviabelB

Anna Pérez Pagès Periodista
@peigis

www.lavanguardia.com

@guillemclua

L ’ELOGI D’ARTUR MAS

“Sense ella, la
trajectòria del teatre
català no hauria estat
la que és”

LLEGIU ENTREVISTES I CRÍTIQUES
D’OBRES DE L’ACTRIU A

LLIBERT TEIXIDÓ

Desdedalt de tot

ments de l’assaig noves maneres,
nous camins, nous racons encara
per explorar dels personatges. No
es conforma mai amb el que té.
Sempre vol anar més enllà i per
això arrossega sempre els que té al
voltant (crec que per un actor,
donar la rèplica a algú com ella és,
també, una experiència inobli-
dable).
Perquè per ella el teatre no és

només una feina. És un acte sa-
grat, màgic, transcendental, al
qual ella es lliura tota sencera,
com un funàmbul sense xarxa. No
crec que existeixi a Catalunya una
actriumés impúdica que ella, en el
bon sentit de la paraula. I això és
el que la fa realment especial, a
ulls dels espectadors: no témanies
absurdes de diva. Si ha de sortir
desmanegada, ho fa sense proble-
mes. Si ha de mostrar la part més
fosca d’un personatge, ho fa sense
contemplacions, mostrant-ne sen-

se pietat les misèries, arrossegant-
se pel fang i per la merda, si cal. I
això és el que la fa única i el que
ens deixa sempre bocabadats: a
part de poder presumir de ser de
les poques actrius de la seva cate-

goria i de la seva edat que no s’ha
fet res (artificial, o de quiròfan, per
entendre’ns) ni a la cara ni al cos,
també és de les poques, poquíssi-
mes, que és capaç de mostrar
aquesta part més morbosa, tèrbo-
la, i inquietant de l’existència hu-
mana. Ella aconsegueix, amb tots i

cada undels personatges que inter-
preta introduir-nos en un territori
límit, en una mena d’infern. Ens
passeja pels racons més foscos i
ens sacseja, ens colpeix. Ens fa riu-
re amb la seva sana desmesura.
Ens fa plorar amb la seva exquisi-
da sensibilitat. Toca igual de bé
allò gran com allò petit. La tragè-
dia i la comèdia dramàtica. Per ai-
xò, veure-la en un escenari es con-
verteix sempre en una experiència
difícil d’oblidar.
Els que hem tingut el plaer i l’ho-

nor de treballar amb ella ho sa-
bem. És evident que, com tothom,
també té defectes. Però ara no us
sabria dir quins, de veritat. Que a
vegades és una mica mandrosa,
potser. Però, en realitat, això no és
ben bé un defecte per a qui s’agafa
la feina com si li anés la vida. És el
repòs del guerrer, absolutament
necessari si vol rendir al cent per
cent en la pròxima batalla.

Fins i tot els assajos
tècnics de les obres
necessitava fer-los de
veritat, entregar-s’hi
en cos i ànima

Anna Lizaran en una escena de l’obra El cercle de guix caucasià

ANÀLISI

Joan-Anton Benach

DAVID RUANO/TNC

Llar buida. Imatge del
Lliure de Gràcia, teatre
que Lizaran va fundar i
va fer brillar

A
l’ànim dels com-
panys del Nacio-
nal que, a l’octu-
bre, al final de l’es-
trena de La Bête, li

desitjaven una ràpida tornada
als escenaris, hi havia l’espe-
rança certa que Anna Lizaran
podria reincoporar-se al teatre
al cap de molt poques setma-
nes. Es deia, sense disposar de
cap diagnòstic clar, que patia
d’estrès a causa d’un treball ex-
cessiu. S’escampava, potser,
una mentida piatosa per tal de
tanquil·litzar tothom? O el
cranc maligne és moltes vega-
des un assassí tan silenciós que
lamedicina local encara no sap
descobrir fins a les vigílies de
la darrera mossegada mortal?
Sigui com sigui, lamort de l’ac-
triu ha sotraguejat el nostre
món cultural amb la violència
dels infortunis més dolorosos i
inesperats.
Recordar Anna Lizaran (Es-

parreguera, 1944) és reviure
una policroma, ingent desfi-
lada de personatges que van

del segle XVI fins ara mateix.
O totes les baules que lli-

guen la grandesa amb l’humi-
litat de la naturalesa humana
representada. O, si es vol, una
espectacular galeria de dones
vibrants d’autenticitat, cadas-
cuna, si ho recordem bé, amb
un tret en comú: el llampe-
gueig dels ulls que proclama-
ven la més convincent identifi-
cació de l’actriu amb la figura
de ficció.
Membre de l’equip que va

fundar el Teatre Lliure el de-
sembre del 1976, al final de la
segona temporada, Anna Liza-
ran era ja quelcom més que
una promesa brillant: havia tas-
tat l’esperit de sis grans clàs-
sics –Brecht, Schnitzler, Büch-
ner, Shakespeare, Ibsen i Mar-
lowe– i esdevenia la nova, in-
discutible actriu de caràcter
del teatre català, la qual, de fet,
se situava al capdavant d’una
generació –molt més jove que
la de Ferrándiz, Espert, Caru-
lla, i tantes més– i que a partir
dels anys noranta començaria
a donar noms propis relle-
vants. Ella, la Lizaran, però,
era la primera del postfranquis-
me. La primera i la dotada de
lesmillors eines artístiques. Va
ser simptomàtic que Josep
Maria Flotats, vinculat encara
al Théâtre de la Comédie la tri-
és com a companya d’Una jor-
nada particular d’Ettore Scola
que es va estrenar al Condal el
1984. Anna Lizaran, en aquella
obra, va ser una aplaudida An-
tonietta carregada de fills i de
forta personalitat, “un himne a
la dona –va dir Flotats– contra-
posat al paper de l’esposa que
sofreix, resignada, la rutina i
les infidelitats del marit”.
Després d’haver compartit

amb ella el repartiment de La
vida del rei Eduard II d’Angla-
terra de Christopher Marlowe
(Lliure, maig del 1978), Flotats
l’encertava, doncs, a veure
Anna Lizaran com l’actriu que
millor podia encarnar una figu-
ra de dona que no es deixa
abassegar per les circumstànci-
es adverses. I com si l’actor ha-
gués formulat alhora un pro-
nòstic, aquest va ser el perfil ca-
racterològic que, si la memòria

nom’enganya, sempre va ser al
costat de l’actriu, llevat, esclar,
quan la destral de la reina
Isabel, es disposava a tallar el
cap i tots els trets personals de
la seva Maria Estuard de
Schiller.
La personalitat potent, i en

tot cas, captivadora d’Anna
Lizaran, ha recorregut, en efec-
te, un trajecte imponent al
llarg de quasi quaranta anys de
professió.
Les seves interpretacions

han fascinat invariablement
milers d’espectadors, tant en
repartiments d’una certa dis-
creció com en espectacles de
molts personatges. La impres-
sió que feia Lizaran enmig
d’una escena molt poblada, era
la de la dona que desafiava tot-
hom amb la dialèctica encesa.
Només cal recordar-la com a
furiosamatriarca aAgost, la se-
va darrera obra al TNC. Val a
dir que, però, en el teva/meva,

en el duel estricte, l’actriu sem-
blava gaudir especialment de
la seguretat i capacitat de per-
suasió. Els combats amb Lluís
Homar a La senyoreta Júlia i a
Quartet, la mare intransigent
d’El ball, la vella declinant a
Dues dones que ballen o aquell
memorable Un matrimoni de
Boston de Mamet, amb Emma
Vilarasau, han escrit a la bio-
grafia d’aquesta immensa in-
tèrpret unes pàgines irrepeti-
bles. Cal dir, a més a més, que
des de 1976, i a la seva ombra
benèfica, s’han fet i han cres-
cut molt bones professionals a
Catalunya.
I en primer lloc, potser, a

aquestes correspon, junt amb
el dolorós sentiment de pèr-
dua, l’agraïment per l’estímul i
la lliçó que l’actriu desaparegu-
da ha representat per a totes
elles.c

Les seves
interpretacions
han fascinat
invariablement
milers d’espectadors


