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sparreguera es va aco-
miadar ahir d’Anna Li-
zaran. Era el darrer
adéu. A casa. La sob-

tada mort de la reconeguda actriu
ha consternat al municipi, que
seguia la seva trajectòria des dels
seus primers passos sobre l’esce-
na teatral, quan apareixia a la Pas-
sió. El vincle estret de la gran del
teatre català amb la seva població
natal es va evidenciar ahir vespre
en l’emotiva cerimònia que els
esparreguerins van portar a terme
a l’església de Santa Eulàlia. Unes
tres-centes persones van assistir a
l'homenatge. Familiars i coneguts
van tenir paraules sinceres per
acomiadar Lizaran.

Es van pronunciar molts ad-
jectius per descriure què repre-
sentava l’actriu per a l'escena ca-
talana i per a Esparreguera. Però tot
i això, tothom tenia la sensació que
es quedava curt. El reconegut di-
rector teatral Joan Castells va clou-
re el seu parlament amb un «bra-
vo!». Volia demostrar que la carrera
de l’actriu ha estat immillorable i
va afegir que en el record perdu-
raran tots els personatges als quals
ha donat vida. «Ens deixa un buit
ple. Ple d’amics, ple d’amor, ple de
vitalitat...».  Castells va revelar un
dels secrets de Lizaran que la van
convertit en una de les millors
actrius de Catalunya: «va saber
convertir la tècnica escènica en hu-

manitat».  Va recordar el paper que
va jugar a l’hora de reinventar,
juntament amb les persones vin-
culades a les arts escèniques de la
seva generació, el teatre català de
la postguerra.

També hi va intervenir un emo-
cionat Enric Martínez, diverses
vegades director de la Passió. No va
poder evitar que les llàgrimes li llis-
quessin per les galtes mentre re-
cordava la Lizaran més vinculada
a Esparreguera. L’etapa en què
l'actriu, de jove, ja despuntava en
les representacions que feia en el
teatre local. Les obres que la van
empènyer posteriorment als prin-
cipals escenaris del nostre país,
acompanyada de les company-
ies de referència. «Et vas convertir
en l’actriu més meravellosa. Des-
prés vindria Els Comediant i tem-
porades brillants al Teatre Nacio-
nal». En els diversos discursos i les
converses que hi van haver entre
els amants del teatre congregats
ahir, hi havia el consens que un
monstre escènic d’aquesta mag-
nitud només es podia concebre a
un lloc com Esparreguera, a on el
vincle de la població amb el teatre
ha generat diversos professionals
de renom en les arts escèniques a
Catalunya.

També hi van intervenir l’actriu
Meritxell Sabaté, de la Passió, que
va assegurar que «t’admirarem i et
recordarem tal i com ets», i la co-
ordinadora del Festival Lola, Car-
me Paltor, que va enumerar les
múltiples facetes de Lizaran sobre
l’escenari. «Hi has rigut, estimat,
ballat... Hi has viscut i hi has mort».
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Crònica

Esparreguera
s’acomiada de la
seva Anna Lizaran

UN SINCER HOMENATGE Dues nebodes i una reneboda de
l’actriu van homenatjar-la amb música, ahir a Santa Eulàlia. Enric
Martínez va recordar la Lizaran més vinculada a Esparreguera.
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Tres-centes persones omplen l'església de
Santa Eulàlia per dir el darrer adéu i recordar la
humanitat i el talent d’una actriu irrepetible



MIREIA ARSO

La família de l’actriu Anna Li-
zaran també va ser present a
l’homenatge que es va fer ahir al
vespre a Esparreguera. Dues ne-
bodes de l’actriu i una reneboda,
la branca de la família que s’ha
dedicat a les arts musicals, van
posar melodia a l’emoció que
es va viure a l’església de Santa
Eulàlia. Les notes que sonaven
del violí, el violoncel i el clarinet

van colpir els assistents. Van pro-
vocar uns aplaudiments sincers
que tenien com a objectiu mostrar
tot el seu suport a les persones més
properes a l’actriu. Montse Sitjà, la
seva filla Maria Florea i Susana Sar-
dà van voler homenatjar la seva
Anita de la forma que elles ho sa-
ben fer més bé. Amb música.

També va pronunciar unes pa-
raules emotives Andreu Sitjà, cu-
nyat d’Anna Lizaran i marit de la

seva germana Lola, també actriu,
que va morir fa deu anys. Va fer un
repàs a la trajectòria de l’actriu
assegurant que mai es va oblidar
els seus orígens. També va voler ex-
plicar els últims moments de la Li-
zaran. «Estava envoltada d’ami-
gues que sempre l’han acompa-
nyada. Una d’elles va cantar una
havanera que li agradava. I amb
aquesta melodia va deixar anar el
seu últim sospir». 
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Una havanera per a l’últim sospir

Superman es va fer universal
gràcies a la saga cinematogràfica
protagonitzada per Christopher
Reeve, però el superheroi de la
capa i la S al pit va néixer molt
abans, el març del 1938 en el pri-
mer número de la revista Action
Comics. Tres quarts de segle des-
prés, el Saló Internacional del Cò-

mic de Barcelona retrà homenat-
ge a la figura creada per Joe Shus-
ter i Jerry Siegel amb una exposi-
ció que inclourà originals d’autors
nord-americans i espanyols. L’es-
deveniment, que l’any passat va te-
nir una afluència de 108.000 es-
pectadors, segons dades de l’or-
ganització, enguany disposa d’un
pressupost d’entre 650.000 i
700.000 euros, i també tindrà la re-
lació del western amb el còmic
com un dels seus eixos princi-
pals.

Carles Santamaria, director del
saló, i Antoni Guiral, responsable
de les exposicions, van presentar

ahir el cartell de la 31a edició, re-
alitzat per Alfonso Zapico, a qui
el ministeri de Cultura del govern
espanyol va concedir el darrer
Premi Nacional  de Còmic per la
novel·la Dublinés. El principal
responsable del certamen va
avançar que les bodes de platí de
Superman se celebren al mateix
temps que el cinquantenari de
La Patrulla X i Els Vengadors,
dues sagues que també tindran
la seva quota de protagonisme
amb una exposició.

«El western sembla que re-
neix al cinema», va afirmar
ahir Antoni Guiral per contex-
tualitzar la idoneïtat de dedicar
la gran exposició temàtica del
saló a la relació d’aquest gènere
amb el còmic. La mostra Per
un grapat de còmics, en
clara al·lusió a un dels títols
emblemàtics de l’Oest fílmic,
recrearà elements emblemà-
tics del western com els pobles, els

indis i el ferrocarril. L’expo-
sició exhibirà més d’un cen-
tenar d’originals, que cons-
tataran que el gènere no és
només patrimoni dels au-
tors nord-americans.

D’altra banda, l’organit-
zació va anunciar ahir que
alguns dels autors que pas-
saran pel saló el proper mes
d’abril seran el canadenc
Guy Delisle (millor àlbum al
festival d’Angulema amb Cró-
nicas de Jerusalen), l’argentí
Ricardo Siri Liniers, autor de
Macanudo; Lorena Canottie-
re, clar exemple de la nova
tendència del còmic italià, i el
francès Manu Larcenet, crea-
dor de Los combates cotidia-
nos.

En aquesta edició, el Saló
del Còmic augmentarà el preu
de l’entrada, que passarà de 6
a 7 euros, després de set anys
sense tocar-lo.
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La 31a edició del
certamen se celebrarà
a la Fira de Barcelona
de l’11 al 14 d’abril



Superman celebrarà les
bodes de platí al Saló
del Còmic de Barcelona

El cartell el signa Alfonso Zapico
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Anna Lizaran, a títol pòstum, i l’olesà
Macari Gómez, nous Membres d’Honor
de l’Acadèmia del Cinema Català

Les actrius Anna Lizaran i Montserrat
Salvador, el cartellista olesà Macari

Gómez, el director i guionista Bigas Luna, el
músic Carles Santos i el director de fotogra-
fia Tomàs Pladevall seran nomenats nous
Membres d'Honor de l'Acadèmia del Cinema
Català per la seva trajectòria professional i
contribució al cinema. La recent pèrdua d'An-
na Lizaran, que havia estat informada del re-
coneixement dels seus companys la setma-
na passada, converteix el nomenament en
una distinció a títol pòstum. El nomenament
es formalitzarà el dimarts que ve.
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