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Anna Lizaran va aconseguir nombrosos premis al llarg de la seva carrera, però mai no va ocultar els seus durs començaments

BARCELONA Redacció

A
nna Lizaran, la gran
dama del teatre, va
morir ahir a la nit,
als 68 anys, víctima
d’un càncer que la

mantenia allunyada dels escena-
ris. Amb la seva marxa queden
òrfenes les sales que tant l’han
aplaudit i que tant la trobaran a
faltar. A ella, que mai no es va
imaginar l’èxit que aconseguiria
i que mai no va ocultar els seus
durs començaments, quan havia
de “pagar 500 pessetes al mes
per treballar a Els Comediants”.
L’actriu estava ingressada a

l’Hospital Clínic de Barcelona,
on va morir poc abans de la mit-
janit de divendres a dissabte, se-
gons van confirmar a aquest dia-
ri fonts hospitalàries. Les reacci-
ons en la professió no van trigar
a arribar. Devastació era la pa-
raula més repetida.
L’actriu, nascuda a Esparre-

guera el 1944, filla d’una modis-
ta i d’un mecànic, ja va demos-
trar la seva afició pel teatre quan

era petita. Va estudiar art dramà-
tic al Centre d’Estudis Experi-
mentals de Barcelona i va ser
una de les primeres integrants
de Els Comediants. El 1974 es va
establir a París per estudiar amb
el mim Jacques Lecoq i quan va
tornar, el 1976, va començar a
treballar al Teatre Lliure. A par-
tir d’aquell moment va iniciar
una fecunda carrera dramàtica i
cinematogràfica (va participar,
per exemple, en Tacones lejanos,
de Pedro Almodóvar, o Actrius,
de Ventura Pons) . També va en-
grandir amb la seva presència sè-
ries de televisió, produccions
com Jet Lag,LaMari,Un per l’al-
tre o Porcamisèria. Però va ser al
teatre on va donar les mostres
més grans del seu talent. Les sa-

les, les platees, el contacte direc-
te amb el públic va ser la seva
gran passió, “Lamentem profun-
dament que ens hagi deixat
AnnaLizaran.Unanotícia devas-
tadora i un honor haver-la tin-
gut al TNC. Descansi en pau”,
han escrit des del compte de
twitter del Teatre Nacional de
Catalunya. A més, Lizaran era
fundadora del Teatre Lliure. En
el seu compte de twitter també
han tingut record per a ella:
“Consternats per la pèrdua
d’Anna Lizaran. Descansi en
pau”.

Les primeres alarmes sobre
l’estat de salut de l’actriu van sal-
tar el mes d’octubre passat, quan
es va saber que el Teatre Nacio-
nal de Catalunya va fer públic
que l’obertura de la seva nova
temporada amb La Bête, una de
les apostes d’èxit segur, espera-
va el diagnòstic dels problemes
de salut de la protagonista abso-
luta de l’obra. Llavors es va dir
que havia de ser ingressada uns
dies per poder fer proves mèdi-
ques, establir un diagnòstic so-
bre els seus problemes i prendre
una decisió sobre la continuïtat

de l’obra. Dirigida per Sergi
Belbel, La Bête havia de comen-
çar un dijous, encara que des-
prés es va posposar al divendres
següent i finalment es va decidir
suspendre també la funció de
diumenge, dia 7 d’octubre, per-
què Lizaran pogués descansar i
recuperar-se. Però encara que
es va pensar que amb això n’hi
hauria prou, finalment el TNC
va decidir que s’anul·lessin totes
les funcions fins a trobar un subs-
titut . L’obra es va estrenar tres
setmanes més tard del que esta-
va previst, amb Jordi Bosch en

el paper protagonista, que va de-
dicar totes i cadascuna de les
ovacions pel seu excel·lent tre-
ball a la seva companya malalta.
Aquells dies ni els companys de
professió no podien imaginar-se
queAnnaLizaran no veuria aixe-
car-se el teló mai més. Els seus
problemes de salut no van reme-
tre. Aquesta setmana es va notar
especialment cansada i va anar a
urgències del Clínic, on va que-
dar ingressada. Dimarts li van
detectar un càncer, l’evolució
del qual ha estat funestament
fulminant.c

“Ets tanpetit al carrer, al supermercat, posant rentadores, tan vulnerable...”

L’actriu mor després
d’un empitjorament
de la malaltia que li
va impedir estrenar
‘La Bête’ al TNC

]Va posar dret el públic del
Teatre Nacional de Catalunya
el 2011 i el 2012 donant vida a
una mare d’una família turbu-
lenta addicta a les pastilles.
Una mare capaç de gastar
amb les seves filles una cruel-
tat que ni Neró i que, tanma-
teix, es va ficar el públic a la
butxaca. Es tractava d’Agost,
una peça sobre la descomposi-
ció de la família actual que es
va convertir en el fenomen
de la temporada passada.
Aquesta obra va ser l’última
que va estrenar Anna Liza-
ran, a la qual la malaltia li va
impedir repetir èxit amb La
Bête. L’actriu va explicar, en
una de les seves últimes entre-

vistes amb aquest diari, que
Amor devia el seu èxit al fet
que “parla de l’amor, el desen-
gany, el fracàs. És teatre, sen-
timent, toca totes les tecles”.
El públic va arribar a saltar
dels seients per aplaudir-la.
“Va ser perquè era l’última a
aparèixer. No m’ho esperava.
Sóc molt pudorosa. Encara
que alguna persona va dir
que quan jo vaig saludar feia
entendre ‘oi que ho he fet
bé?’, sens dubte no ho penso.
Tinc el costat exhibicionista
de tots els actors i actrius
perquè no pot ser de cap al-
tra manera. Si surts a un esce-
nari, les ganes de seduir hi
han de ser. Però la resposta

immediata al que fas, l’aplau-
diment, és molt forta. Ets tan
petit al carrer, anant al super-
mercat, posant rentadores,
tan vulnerable, que això pro-
dueix una satisfacció merave-
llosa. Voldries que les perso-
nes que estimes, que t’esti-
men, que has estimat i que ja
no hi són ho poguessin viu-
re”. Quan va protagonitzar El
ball, també al TNC, va dir
que era un d’aquests regals
que dóna la vida. “Després de
ser jove passes a una etapa en
què et tornes invisible al car-
rer i al teatre. Ets massa jove
per fer unes coses i massa
gran per fer-ne d’altres. Però,
passada la barrera de la madu-

resa, m’han començat a apa-
rèixer perles extraordinàries.
Interpreto éssers humans
que tenen aquesta grossor
que donen l’edat i el que has
viscut. Perquè l’actor aconse-
gueix l’experiència a l’escena-
ri i amb tot el que has anat
vivint, i pots treure aquestes
coses de dins teu allà dalt. I
després m’ho passo molt bé
en aquestes companyies amb
gent més jove perquè
n’aprens molt. Continuo sent
curiosa. Has d’estar desperta
quan vas pel carrer i mires la
gent. Descobrir, descobrir i
treballar, treballar”. I això
que llavors Lizaran ja es deia
velleta amb naturalitat. “És

que ho sóc, No vella, perquè
tinc un esperit jove dins, mol-
ta força i vitalitat. Fins i tot
de vegades no recordo que
sóc gran. Després, quan t’en-
trevisten a la televisió i pas-
sen tota la teva vida, dic, ‘ca-
rai, però si era bufona’. I jo
pensava que no ho era”.
L’èxit la reconfortava, volia
que els teatres s’omplissin.
“No sóc Teresa de Calcuta i
no m’agrada predicar que
vingui la gent al teatre per-
què aprendrà coses i li enri-
quirà l’ànima, però està molt
bé”. Sí, el teatre està molt bé,
però les sales, les bamboli-
nes, s’han quedat molt soles
sense ella.

La gran dama de la dramatúrgiamor als 68 anys i deixa orfes els escenaris

El teatreplora lamortd’AnnaLizaran


