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Puc seguir
gaudint

SANTI FONDEVILA
CRÍTIC TEATRAL

Si veure-la a l’escenari era
sempre un privilegi per a
l’espectador, fer-ho du-
rant els assajos d’una obra
tenia un valor afegit impa-

gable. La meva feina me’n va pro-
porcionar alguns, d’aquests. Recor-
do especialment els de Forasters, de
Sergi Belbel, en una sala del Teatre
Nacional de Catalunya amb ella al
llit on la mare agonitzava tot escri-
dassant el seu entorn. Pausa. “És
que m’ho passo tan bé”, em deia
quan li recordava les seves parau-
les de feia uns temps, potser anys,
que deixaria el teatre. Tu? Mai ho
faràs. “És que em canso”. No filoso-
fava, però deia el que pensava amb
tota la naturalitat, perquè a la vida
real no actuava. Vivia.

Privilegi fou també poder parlar
amb ella de tu a tu i no necessària-
ment de teatre, essent-ne un crític.
Tant se li’n fotia, perquè sabia que
ens tenia hipnotitzats. Almenys a
mi. I com diuen, el frec a frec, tot i
que sigui breu, fa l’estimació, que es
dóna la mà amb l’admiració; i amb-
dós proporcionen moments d’aque-
lla alegria que és com una carícia per
al cos i l’ànima. I malgrat la seva
mort, aquesta sensació, aquest dolç
record el podem seguir sentint quan
la capritxosa memòria ens porta al-
guna escena de les seves interpreta-
cions o la trobada al vestíbul d’un te-
atre després d’una funció. Ara em ve
la imatge d’El ball (a la foto)... Guau!
I tot seguit la senyora gran de Dues
dones que ballen. Mmm! Puc seguir
gaudint.e
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Caràcter
“La barreja
de gran
personalitat i
petits gestos
delicats la fan
excepcional”

Valentia
“Noexisteix
actriumés
impúdicaque
ella. Noté
absurdes
maniesdediva”

DAVID RUANO

SERGI BELBEL
DIRECTOR DEL TEATRE NACIONAL

La primera vegada que vaig
tenir el privilegi de treba-
llar amb l’Anna Lizaran
va ser el 1998 al Teatre
Romea amb la meva obra

Morir. No va ser cap èxit, però la in-
terpretació que l’Anna va fer del
monòleg de la mare alcohòlica enca-
ra la recordo 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.

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.– automàtica-
ment se li atorga la categoria de pri-
meríssima actriu), perquè com deia
Pep Guardiola a propòsit de 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: impressi-
onant, extraordinària, colossal, mo-
numental, descomunal, espaterrant,
devastadora, immensa, aclaparado-
ra, monstre escènic... són només els
adjectius que els crítics han escrit so-
bre la seva última interpretació: la
Violet Weston d’Agost, de Tracy
Letts, al TNC. Evidentment, subscric
tots aquests adjectius. Però també
n’hi atribuiria de no tan... gruixuts, de
més delicats, com ara: sensible, ten-
dra, amatent, carinyosa, protectora,
detallista, perfeccionista, delicada,
astuta, observadora i fins i tot... frà-
gil, malgrat la seva fortalesa. Em fa
l’efecte que és aquesta barreja de
gran personalitat i petits gestos o de-
talls del seu caràcter el que la fa una
persona excepcional.

Cada obra que he fet amb l’Anna
ha esdevingut una experiència úni-
ca, irrepetible. Té la virtut de con-
vertir un assaig en una vivència.
M’atreviria a dir que el defecte més
gran que té com a actriu és la seva
incapacitat de fer italianes. M’expli-
co. Anomenem una italiana aquell
assaig superficial que serveix només
per fer memòria del text i dels mo-
viments, una mena de repetició, a
càmera ràpida i sense entonacions,
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Colossal, monumental, immensa

de les paraules i els moviments de
l’obra. Doncs en les cinc obres que
hem fet plegats, no hi ha hagut ma-
nera de fer una italiana amb ella.
Fins i tot en aquesta mena d’assajos
l’Anna necessita fer-ho de veritat,
entregar-s’hi en cos i ànima.

No es conforma mai amb el que
té. Sempre vol anar més enllà i per
això arrossega sempre els que té al
seu voltant. Perquè per a ella el te-
atre no és només una feina. És un
acte sagrat, màgic, transcendental,
al qual ella es lliura tota sencera,
com una funambulista sense xarxa.
No crec que existeixi a Catalunya
una actriu més impúdica que ella,
en el bon sentit de la paraula. I això
és el que la fa especial, a ulls dels es-
pectadors: no té manies absurdes de
diva. Si ha de sortir desmanegada,
ho fa sense problemes. Si ha de mos-
trar la part més fosca d’un personat-
ge, ho fa sense contemplacions,
mostrant-ne sense pietat les misè-
ries, arrossegant-se pel fang i per la
merda, si cal. A part de poder presu-
mir de ser de les poques actrius de la
seva categoria i de la seva edat que
no s’ha fet res (artificial o de quirò-

fan, per entendre’ns) ni a la cara
ni al cos, també és de les poques,
poquíssimes, que és capaç de
mostrar aquesta part més mor-
bosa, tèrbola i inquietant de
l’existència humana.

Ens fa riure amb la seva sana
desmesura. Ens fa plorar amb la
seva exquisida sensibilitat. Toca
igual de bé el que és gran que el
que és petit. La tragèdia i la comè-
dia dramàtica. Per això, veure-la
en un escenari es converteix
sempre en una experiència difícil
d’oblidar. Els que hem tingut el
plaer i l’honor de treballar amb
ella ho sabem. És evident que,
com tothom, també té defectes.
Però ara no us sabria dir quins, de
veritat. Que a vegades és una mi-
ca mandrosa, potser. Però, en re-
alitat, això no és ben bé un defec-
te per a qui s’agafa la feina com si
li anés la vida. És el repòs del
guerrer, absolutament necessa-
ri si vol rendir al cent per cent en
la pròxima batalla.

Anna Lizaran i Sergi Belbel en l’entrega dels premis Butaca del novembre del 2011, en
què Agost va aconseguir tres premis, entre els quals el de millor actriu. PACO AMATE

Sergi Belbel descriu la genialitat d’Anna Lizaran abans que s’aixequi el teló

Article publicat al suplement de l’ARA
‘Time Out Cultura’ el desembre del 2010


