
Emotiu últim adéu a la 
«immensa» Anna Lizaran 
3 El funeral de l’actriu que ha mort als 68 anys serà avui a les Corts

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA 

T
othom va parlar de l’impac-
te i el dolor causats per la 
mort d’Anna Lizaran als 68 
anys. I van exalçar la seva ar-

rasadora personalitat, dins i fora 
dels escenaris. Un traïdor càncer, de-
tectat «fa massa poc; si fa quatre di-
es, com qui diu, estava treballant», 
es va lamentar Lluís Homar, va aca-
bar divendres a la matinada amb la 
vida, però no amb el record d’aques-
ta gran dama de l’escena catalana. I 
des d’ahir a les dues del migdia van 
ser molts els companys, amics i fa-
miliars que es van voler acostar al ta-
natori de les Corts, on avui a les dot-
ze se celebrarà el seu funeral.
 «Ella sabia que l’espectacle ha de 
continuar, és així de dur i així d’es-
perançador», va dir Guillem-Jordi 
Graells, membre del patronat de la 
Fundació-Teatre Lliure i de la seva 
junta de govern (el director de la sa-
la, Lluís Pasqual, es va veure obligat 
a absentar-se’n per una situació fa-
miliar complicada). «Costarà molt  
assimilar la seva absència –va sospi-
rar Graells–. I com impacta obrir el 
programa de la temporada i topar-
te amb la pàgina on surt l’obra que 
havia d’interpretar l’Anna, dirigida 
per Pau Miró, una peça a mida».

«CAPAÇ DE QUALSEVOL REGISTRE» / «Era 
immensa en tots els aspectes. L’ar-
quetip de la interpretació contem-
porània. Una actriu capaç de tots els 
registres, des de la comicitat més ab-
surda fins als més dramàtics i inten-
sos, sense oblidar que també canta-
va. Com a prova tenim La bella Hele-
na», va afegir Graells. Les mostres de 
dol van ser constants al tanatori, on 
es van desplaçar personalitats políti-
ques com l’alcalde de Barcelona 
Xavier Trias i el conseller Ferran Mas-
carell, i de la professió com Emma 
Vilarasau, Jordi Bosch, Muntsa Al-
cañiz, Sergi Belbel, Oriol Broggi, 
Marta Marco, Lluís Homar, Cesc Ge-
labert, Lydia Azzopardi, Vicky Peña, 
Eduard Fernandez, Abel Folk, Joel 
Joan, Lluís Marco, Toni Sevilla, Quim 
Lecina i Fermí Reixach.
 Un dels primers a anar-hi va ser el 
director de teatre i dramaturg Sergi 
Belbel, amic de l’actriu i que l’ha-
via de dirigir el mes d’octubre pas-
sat a La bête. Lizaran assistia als úl-
tims assajos de l’obra en cadira de 
rodes, amagant el seu dolor. Belbel 
va parlar ahir de la seva «grandesa». 
Que «tot ho impregnava amb la seva 
manera d’entendre el teatre i la vi-
da, disfrutant-la; jugant-la». I va re-
cordar una anècdota divertida. «Era 
una culer empedreïda i una vegada 
ens van convidar a la llotja del Bar-
ça. Ens van avisar: ‘Aquí no es crida’. 

I ella, que anava amb una bufanda, 
comentava les jugades, ‘molt bé, Ini-
esta...’, però quan l’àrbitre xiulava 
en contra es tapava i cridava ‘¡fill de 
puta!’, i tornava a abaixar-se la bufan-
da com si res».
 El conseller de Cultura va recor-
dar Lizaran com una de les «actrius 
més grans» que ha donat el teatre ca-
talà. I va avançar que des de la Ge-
neralitat hi ha una clara voluntat 
de rendir-li homenatge i que es fa-
rà juntament amb el Teatre Lliure i 
el Teatre Nacional de Catalunya. Per 
un altre costat, ja han sorgit inicia-
tives perquè diverses sales de teatre 

portin el seu nom, des de La Passió 
d’Esparreguera (la seva població na-
tal) fins al Lliure de Gràcia que ella va 
ajudar a aixecar.
 Una foto de Lizaran amb corona, 
extreta de Lear o el somni d’una actriu, 
presideix la paret de la vetlla. I l’acla-
mat actor Eduard Fernández va ex-
plicar «l’impacte» que li va produ-
ir. «M’he posat a plorar com un nen. 
Aquesta obra la vam fer junts, com 
Hamlet. L’Anna era massa jove i mas-
sa gran com a actriu. Sempre humil. 
Afectuosa. Exigent, sobretot amb 
ella mateixa. I quan s’obria el teló, 
era una bèstia escènica». H

EL MÓN DE LA CULTURA i LA poLíTiCA ACoMiADA AQUESTA «BÈSTiA» DELS ESCENARiS

33 L’actor Lluís Homar i el ballarí Cesc Gelabert, ahir, arribant al tanatori de Les Corts.

33 Sergi Belbel (esquerra), Abel Folk (dreta, a dalt) i Vicky Peña, a les portes de la vetlla.

Al tanatori hi van 
assistir Sergi Belbel, 
Vicky Peña i Lluís 
Homar, així com Xavier 
Trias i Ferran Mascarell

JOAN CORTADELLAS

MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Què té la complexa música de 
Guinjoan que l’atrau tant? 
–Les seves obres sempre suposen 
un gran repte, però hi disfruto. Ja 
em va passar quan vaig gravar el 
primer disc de la integral el 2007 i 
ha passat el mateix amb el segon. 
M’agrada com explota els tim-
bres i els colors, i aquesta manera 
de treballar les mans que obliga a 
mantenir-ne una flexible mentre 
l’altra toca estricta. 

El pianista de Sabadell triomfa a l’es-
tranger amb la gravació integral de les 
obres de piano de Joan Guinjoan. 
Aquesta nit n’interpretarà algunes en 
un concert al Palau.

José Menor
Pianista

EN 3 MiNUTS

  
«La música 
de Guinjoan 
suposa un 
gran repte»

–En el recital també hi haurà pe-
ces de Granados i Albéniz. ¿Li en-
canta el que és català?
–M’agrada la bona música. Són 
autors que he tocat molt. Són 
músics de casa i internacionals, 
com Guinjoan. Però a mi el que 
m’agrada és anar canviant, no fer 
sempre el mateix. Odio que m’eti-
quetin.

–Doncs això no s’estila...
–No vull fer només els típics con-
certs de repertori. Si el que vol-
gués fos guanyar diners no em 
dedicaria a la música. M’interes-
sa experimentar, fer altres coses. 
No em vull limitar. 

–¿Pròxims projectes?
–Tinc diverses coses en marxa i 
m’espera un concert a Nova York 
per a la Fundació New Spectrum 
amb peces de Guinjoan, d’Héctor 
Parra, amb qui vaig estudiar i sen-
to gran afinitat, i de Ginastera. 
Tornar a la Xina també em temp-
ta. Allà el públic és molt més jo-
ve que a Europa i EUA. Hi ha una 
afició enorme, però els agrada el 
més comercial. H

33José Menor, al Palau.
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