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Exclosos. Kathryn Bigelow (a la foto, en la cerimònia d’ahir) i Ben Affleck, ignorats per les
nominacions als Oscar, lluitaven aquesta matinada per un Globus d’Or a la millor direcció
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L’actor Lluís Homar sortint ahir del tanatori de les Corts

GABRIEL LERMAN

Servei especial. Los Angeles

Q
uan dijous a la nit
Ben Affleck va pu-
jar al podi dels pre-
mis Critics’ Choi-
ce, cada vegadamés
importants, per re-
bre el guardó al mi-

llor director per Argo, va comen-
çar el seu discurs irònicament di-
ent: “Vull agrair a l’Acadèmia...”. I
és que hores abans la comunitat
hollywoodenca es va quedar amb
la boca oberta en saber que la insti-
tució cinematogràfica més impor-
tant del país havia ignorat Affleck
a l’hora de seleccionar els cinc can-
didats amillor director. La sorpre-
sa va ser majúscula, perquè no no-
més havia quedat fora un dels
grans candidats a emportar-se
l’Oscar, sinó que també quedava
fora la seva rival més important,
Kathryn Bigelow, que fins alesho-
res s’havia repartit amb Affleck
tots els premis menors anunciats.
Bigelow i Affleck, en canvi,

eren ahir a la nit, a l’hora de tan-
car aquesta edició, els dos grans
favorits per endur-se el Globus
d’Or en aquesta categoria, compe-
tint contra dos noms que sí que
lluitaran per l’Oscar, Steven
Spielberg per Lincoln i Ang Lee
per La vida de Pi, a més de Quen-
tinTarantino perDjango desenca-
denado. Sens dubte, si Affleck o
Bigelow s’enduguessin el Globus,
el premi que atorga l’Associació
de la PremsaEstrangera deHolly-
wood, el premi més important
dels que es reparteixen abans
dels Oscar, serà una veritable rei-
vindicació. Per no dir una reven-
ja. Aquesta és la conseqüència
més òbvia del canvi introduït per
l’Acadèmia aquest any, que ha
avançat el seu calendari, cosa
que ha provocat una desconne-
xió amb altres premis impor-
tants. No només el 2013 marca la
primera ocasió en què les nomi-
nacions a l’Oscar s’anuncien
abans de lliurar-se els Globus
d’Or, sinó que també es va conèi-
xer el nomdels escollits pel Sindi-
cat de Directors un cop anuncia-
des les nominacions.

Com que en els Globus d’Or hi
ha dues categories diferents, una
per als millors drames i una altra
per a lesmillors comèdies omusi-
cals, el clima va sermoltmés rela-
xat per als que competien ahir
com a millor actor, actriu i pel·lí-
cula. Tret deBestias del sur salva-
je, totes les altres pel·lícules que
han aconseguit una plaça a l’Os-
car van poder participar a la festa

del Globus d’Or, encara que en el
cas de Skyfall, l’única reconeguda
pels 90 corresponsals que voten
aquest premi ha estat Adele, per
la cançó original
Els cinc candidats a millor ac-

tor que competeixen per l’Oscar
també estaven nominats al Glo-
bus, als quals es van sumar Ri-
chard Gere i John Hawkes, que
també tenien esperances llunya-

nes d’una reivindicació, en la ca-
tegoria de drama. El mateix es
pot dir de Bill Murray en la cate-
goria de comèdia omusical. Com-
pleten aquest grup Jack Black i
Ewan McGregor, reconegut per
la mediocre La pesca del salmó al
Iemen i no per Lo imposible, que
malgrat les expectatives ha obtin-
gut només una nominació alsGlo-
bus d’Or i als Oscar: Naomi

Watts com a millor actriu. En
aquesta mateixa categoria, l’úni-
ca que va arribar al lliurament
dels Globus esperant una revindi-
cació va serHelenMirren, candi-
data en la categoria dramàtica
perHitchcock. Marion Cotillard i
Rachel Weisz, nominades en
aquesta categoria per De óxido y
hueso i The Deep Blue Sea, no po-
drien ser més felices que les tin-
guessin en compte, i elmateix val
per aMaggie Smith, Emily Blunt,
Meryl Streep i JudiDench, candi-
dates en musical o comèdia per
El cuarteto, La pesca del salmó al
Iemen, Si de verdad quieres i El
exótico hotel Marigold. En aquest
cas, qui va ser apropiadament re-
coneguda per l’Acadèmia i igno-
rada pel Globus d’Or va ser Em-
manuelle Riva, protagonista
d’Amor, que ahir a la nit només
va concursar com a millor pel·lí-

cula estrangera. En aquest apar-
tat també esperaven reivindicar-
se els directors de la taquillera In-
tocable, ignorats per l’Oscar.
Tot i que inevitablement tota

l’atenció està posada en el cine-
ma, els Globus d’Or són també
una gran festa de la televisió. I a
més de tenir la presència d’algu-
nes de les grans estrelles de la pe-
tita pantalla, també van ser convi-
dades algunes de les celebritats
més importants de Hollywood
per la seva feina a la televisió,
com Nicole Kidman, nominada
pel telefilm Hemingway & Gell-
horn, pel qual també és candidat
Clive Owen, Sigourney Weaver
per la minisèrie Political Animals
i Kevin Costner per Hatfield &
McCoys. No van faltar tampoc les
estrelles de la música, ja que a
més d’Adele van ser nominats
Jon Bon Jovi, Taylor Swift i el
marit de Kidman, Keith Urban.c

Elmón del teatre vetlla amb llàgrimes
i divertides anècdotes Anna Lizaran

Recordant
l’Annita

XAVIER GÓMEZ

Helen Mirren, per
‘Hitchcock’, i el film
‘Intocable’ esperaven
també reivindicar-se
ahir als Globus d’Or
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L
a cerimònia de comiat
serà avui, però ahir el
món del teatre va voler
vetllar en massa Anna

Lizaran, Annita per als amics i la
Lizaran, una de les actrius més
importants de l’escena, per a tota
la resta. Vetllar-la al tanatori de
les Corts amb moltes llàgrimes i
dolor i també amb records diver-
tits del seu caràcter, de la seva
força, del seu humor, que alleuja-
ven la tristesa, com quan Sergi
Belbel recordava en parlar amb
la premsa una invitació que ell i
Anna Lizaran, culer empedreïda,
van rebre de la llotja del Camp
Nou: “Ens van dir que allà no es
podia cridar. I ella em va dir:
‘Com que no? Sort que he portat

la bufanda’. I quan l’àrbitre xiula-
va alguna cosa amb què no estava
d’acord, es lligava la bufanda so-
bre la boca i dissimulant cridava:
‘Fill de puta, fill de puta.’ És una
mostra del seu humor i de la seva
rauxa, de la seva passió per la vi-
da, que era molta. Però també te-
nia molt de seny perquè era molt
intel·ligent”, recordava el direc-
tor teatral que va aconseguir amb
ella com a protagonista un èxit
tan enorme com Agost.
Uns somriures que feien més

suportable un ambient de pena re-
signada i també de llàgrimes, com
les d’Emma Vilarasau i Maife Gil,
companyes de la Lizaran en tan-
tes i tantes funcions d’Agost. Dins
la sala de vetlla, el taüt estava co-
bert i envoltat de flors i presidit
per una fotografia: la imatge
d’Anna Lizaran amb una corona

daurada al cap interpretant el rei
Lear a Lear o el somni d’una ac-
triu. Tota una reina de debò.
Vicky Peña, Lluís Homar, Mí-

riam Iscla, Jordi Bosch, Eduard
Fernández, Oriol Broggi, Cesc
Gelabert, Imma Colomer, Toni
Sevilla, Marta Marco, Abel Folk,
Francesc Orella, Marina Rosell,

Lluís Marco, Fermí Reixach,
Quim Lecina, Muntsa Alcañiz,
Guillem-Jordi Graells... El món
teatral es va bolcar ahir i ho torna-
rà a fer avui al migdia al mateix
lloc en una darrera cerimònia
oberta a tothom. No van faltar a
la vetlla l’alcalde Xavier Trias ni
el conseller de Cultura, Ferran

Mascarell, que va dir que han in-
tercanviat les primeres paraules
per un homenatge del Lliure i el
TNC a la Lizaran, “un acte que
deixi constància del sentiment
col·lectiu sobre el seu enorme pa-
per en el teatre català. Gràcies a
ella molts vam aprendre a mirar
teatre”.c

L’avançament de l’anunci dels nominats als Oscar fa dels premis de
la premsa estrangera una reivindicació dels ignorats per l’Acadèmia

ElsGlobusd’Or,
revenjadelsOscar


