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TEATRE 3 QUATRE DÈCADES ENTRE BASTIDORS

Del Lliure al rècord del TNC
Després d’ajudar a fundar el 
grup Comediants el 1972, Anna 
Lizaran va col·laborar en la fun-
dació de l’històric Teatre Lliure, 
que es va convertir en la seva ca-
sa més estimada. Va participar 
en el seu primer espectacle, Ca-
mí de nit, i en títols com La nit de 
les tríbades, La bella Helena, Quar-
tet, Primera història d’Ester, Tot es-
perant Godot (pel qual va acon-
seguir el premi Max), Les noces 
de Fígaro, L’hort dels cirerers, Una 

1

les tres facetes d’un gran talent

jornada particular i, més recent-
ment, en Un matrimoni de Boston 
(obra de David Mamet amb què 
va aconseguir el premi Ciutat 
de Barcelona) i Dues dones que ba-
llen, el seu anhelat retorn al re-
novat Lliure de Gràcia. 
 També va deixar inesborra-
ble empremta al Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), al qual 
va estar vinculada els últims 
anys, i on va aconseguir el rè-
cord històric de l’obra més vista 

amb Agost. Amb personatges de 
tots els registres, en el seu llarg 
currículum ens deixa inesborra-
bles interpretacions a les ordres 
dels millors directors, de Llu-
ís Pasqual a Mario Gas, passant 
per Josep Maria Flotats i Sergi 
Belbel.
 «Cal arriscar-se molt, no tenir 
por al ridícul, mullar-se el cul. 
Equivocant-se és com un aprèn», 
declarava la gran actriu, que va 
fer del teatre la seva vida, i de la 
seva vida, un joc. «Per a mi la in-
terpretació és un joc». Ja no hi 
participarà més, però deixa des-
enes de meravelloses partides 
per a la memòria col·lectiva. I. F.

33 Anna Lizaran (al centre), amb Rosa Renom i Emma Vilarasau, en una escena d’‘Agost’.

DAVID RUANO

2 CINE 3 PREMI GAUDÍ PER ‘FORASTERS’

Al costat de Ventura Pons
En el cine el seu nom estarà lli-
gat a la seva excel·lent interpre-
tació a la pel·lícula Forasters (tam-
bé portada a escena), de Ventura 
Pons, que li va brindar un pre-
mi Gaudí el 2008 precisament 
en el paper de malalta de càn-
cer. Va ser Pons qui més la va re-

clamar perquè es posés davant 
les càmeres. Ahir el director 
d’Actrius va lamentar profunda-
ment la mort de la seva «com-
panya i còmplice», amb qui va 
rodar cinc films. «Ha sigut una 
actriu única, una de les grans. 
Amb un toc especialíssim. Tot 

ho feia gran. Era esplèndida».
 Un dels primers títols cine-
matogràfics en què va partici-
par va ser Salut i força al canut, de 
Francesc Bellmunt (1979), i l’úl-
tim, Herois, de Pau Freixa (2010). 
Pedro Almodóvar la va reclutar 
per a Tacones lejanos i també va fi-
gurar en els crèdits de La primera 
noche de mi vida, de Miguel Alba-
dalejo; La Celestina, de Gerardo 
Vera, i Souvenir, de Rosa Vergés. 
NÚRIA MARTORELL

3 TELEVISIÓ 3 LES SÈRIES DE TV-3

De ‘Laura’ a ‘La Mari’
La seva popularitat a Catalunya 
es va ampliar gràcies a la seva 
participació en capítols de les 
sèries de TV-3 més populars com 
Jet Lag, La Mari, Un per l’altre, Lau-
ra, Estació d’enllaç i Porca Misèria. 
Lizaran va arribar fins i tot a di-
rigir l’adaptació televisiva de la 

seva única obra teatral com a di-
rectora, titulada Arsènic i puntes 
de coixí (1995).
 El seu debut televisiu es va 
produir el 1978, en un capítol 
de la sèrie de TVE a Catalunya 
Llibre dels fets del bon rei en Jaume, 
on va actuar al costat d’il·lustres 

com Ovidi Montllor, Francesc 
Lucchetti o Quim Lecina. En la 
mateixa època participaria en 
una altra sèrie produïda pel ca-
nal català de TVE, Lletres catala-
nes, protagonitzada per l’star 
system de l’escena catalana: 
Montserrat Carulla, Enric Majó, 
Rosa Maria Sardà, Vicky Peña, 
Joan Pera… Al vostre gust, Dúplex 
per llogar i Maria Estuard (prota-
gonista) van ser altres dels títols 
on va figurar Anna Lizaran. N. M.

repeteixo alguna. Jo sento molt les 
olors, les bones i les dolentes», expli-
cava l’actriu d’Agost, que va triar per 
a la seva immensa Violet un perfum 
de violetes d’Yves Saint Laurent.
 Actriu incombustible i volcàni-
ca, lluny d’apagar-se amb el pas dels 
anys, Lizaran es va enfilar al cim en 
l’última dècada, i va encendre amb 
el seu foc i passió qualsevol escenari. 
«M’han donat molts caramels incre-
ïbles a mesura que m’he fet gran», 
agraïa l’actriu, que també va treure 
el nas al cine i a la televisió. El seu ta-
lent va ser reconegut amb múltiples 
guardons, entre ells el Premio Naci-
onal de Teatro de Cultura i el Premi 
Nacional de Teatre de la Generalitat. 
Però per a ella el «millor premi és el 
públic». Un públic que plora avui la 
pèrdua d’una de les grans. D’un mi-
te, exactament com la seva estimada 
Marilyn. H 

Anna Lizaran 
posa el 2010. 
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La primera vegada que vaig tenir 
el privilegi de treballar amb l’Anna 
Lizaran va ser el 1998 al Teatre Ro-
mea amb la meva obra Morir. No 
va ser cap èxit, però la interpreta-
ció que l’Anna va fer del monòleg 
de la mare alcohòlica encara la re-
cordo com si fos ahir. Crec que el 
dia de l’estrena li vaig dir que mai 
havia vist res meu interpretat de 
manera tan magistral. I, sens dub-
te, aquell monòleg (...) va ser el gèr-
men d’una obra que vaig escriure 
anys més tard: Forasters, una obra 
que necessita d’una actriu com 
ella per no fracassar, tal com va 
acabar succeint el 2004 al TNC...
 No és fàcil parlar de la Lizaran 
(...), perquè com deia el Pep Guar-
diola 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 qualifi-
catius per descriure la seva feina: 
impressionant, extraordinària, 
colossal, monumental, descomu-

nal, espaterrant, devastadora, im-
mensa, aclaparadora, monstre es-
cènic... són només els adjectius 
que els crítics han escrit sobre la 
seva última interpretació: la Vio-
let 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’adjectius 
grandiloqüents, també n’hi atri-
buiria de no tan... gruixuts, de 
més delicats, com ara: sensible, 
tendra, amatent, carinyosa, pro-
tectora, detallista, perfeccionis-
ta, delicada, astuta, observadora 
i fins i tot... fràgil, malgrat la seva 
fortalesa. (...) 
 Ella aconsegueix, amb tots i ca-
da un dels personatges que inter-
preta, introduir-nos en un territo-
ri límit, en una mena d’infern. Ens 
passeja pels racons més foscos i ens 
sacceja (...). Ens fa riure amb la seva 
sana desmesura. Ens fa plorar amb 
la seva exquisida sensibilitat. Toca 
igual de bé allò gran com allò petit. 
La tragèdia i la comèdia dramàti-
ca. Per això, veure-la en un escena-
ri es converteix sempre en una ex-
periència difícil d’oblidar (...). H 

Impressionant 
i sensible

ecordatorir

Sergi Belbel
Director artístic del TNC

No és fàcil parlar-ne 
perquè s’esgoten els 
qualificatius per 
descriure la seva feina

Extracte de l’article escrit pel  
director teatral Sergi Belbel  
a la revista ‘Time Out Cultura’  
el 18 de desembre del 2010.

Vegeu la fotogaleria de l’actriu Anna  
Lizaran a e-periodico.cat


