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D
ivendres a la nit, 11
de gener, l’actriu
Anna Lizaran mo-
ria a l’hospital Clí-
nic a causa d’un

càncer. Dilluns al migdia, l’hora
del comiat, a la capella del tanato-
ri de les Corts no hi cabia ni una
agulla. Dempeus, en un racó, vaig
sentir que el periodista Josep
Lluís Merlos, cosí germà de l’ac-
triu, deia “allò que molts pensa-
ven però que no gosaven pronun-
ciar” (Jordi Bordes, El Punt Avui,
15 de gener): “Ni Xirgu ni hòsties,
la millor actriu és Lizaran!”. I
encara que excusant el cosí perio-
dista –l’emoció ens fa, de vega-
des, dir moltes ximpleries–, em
vaig sentir sorprès i dolgut per
aquelles paraules i vaig pensar en
la gran Margarida, exiliada repu-
blicana; laMargarita de Federico,
que, un bon dia, va voler tornar,
però les paraules amenaçadores
d’un altre periodista li van ficar la
por al cos i va morir lluny de la
seva pàtria. Aquesta Margarida
que cap dels presents en aquell
comiat no havíem vist ni escoltat
enun escenari, i de la qual la Liza-
ran, la meva amiga Annita, me
n’havia parlat moltes vegades.
“Comm’hagués agradat haver co-
negut la Margarita i haver pogut
treballar i aprendre al costat
seu”, m’havia dit l’Annita. I és
que l’Annita era una actriu amb
una gran, immensa curiositat i, al-
hora, amb un gran respecte per la
tradició teatral, en el millor sentit
de la paraula.
L’Annitame la va presentar Fa-

bià Puigserver, la nit de l’estrena
de Titus Andrònic, al Lliure de
Gràcia (1 de desembre del 1977).
Al principi, jo era el seu crític: em
respectava –jo la cobria de petons
(elogis)–, però ella no acabava de
fiar-se’n. Fins que un dia, en una
taula de pòquer, em va guanyar
unsmilers de pessetes: jo tenia un
full d’asos i ella, un pòquer de
vuits. Havíem begut uns quants
whiskies, ens vam posar a riure,
ens vam abraçar i a partir d’aquell
dia vam ser amics, copains, com
deia ella, que havia estat alumna
al París de Jacques Lecoq.
Annita, ma copine… El 21 d’oc-

tubre del 1983 em vaig enamorar
de tu quan et vaig veure interpre-
tar el personatge de Rosalina/Ga-
nimedes a Al vostre gust, un
Shakespeare, en versió del meu
pare, al Lliure de Gràcia, on si no.
Sempre recordaré aquella nit: em
vas veure plorar i vas plorar amb
mi. Ja eres una gran actriu, i l’any
següent JosepMaria Flotats et va
escollir perquè fessis de Sofia Lo-
ren aUna jornada particular. Una
nit, a l’escenari del Poliorama, li
vas donar un cop al braç i ell, dol-
gut i emprenyat, et va tenir tanca-
da mitja hora al camerino, sense
que en poguessis sortir. M’ho vas
explicar, no menys emprenyada,

entre rialles i mojitos, aquella
mateixa nit, a la barra del Boadas.
Annita, ma copine.
Ja eres la Lizaran. A Madrid,

els còmics parlaven de tu: “A
Barcelona, al Lliure, hi ha una
actriu…” I tu vas voler anar a pro-

var sort amb ells. Com la Marga-
rida? El 30 de gener del 1991, al
teatre Albéniz eres la Marta a El
cántaro roto, de VonKleist, al cos-
tat d’Agustín González, el jutge
Adam, que se’t va cruspir (però,

això sí, els papers et van tractar
molt bé, com la “gran dama” que
eres del teatre català). Aquellama-
teixa nit, a la sortida de l’estrena
–em vas fer anar a saludar Agus-
tín González, “aquestes coses els
agraden, les agraeixen”, em vas
dir tu, tan tradicional– ens en
vam anar a sopar amb la meva es-
posa, María Jesús de Elda, al So-
brino de Botín, i mentre et regala-
ves amb els bartolillos de la casa i
els nois de la tuna –“que guapos
que són!”– t’atiaven amb els seus
“Clavelitos, clavelitos…”, em vas
mirar als ulls i emvas dir: “Merda-
aaa! Quan tornem?”.
I vas tornar. L’any següent, al

Lliure deGràcia, vas ser la germa-
na gran de les mosses de Dansa
d’agost, de l’irlandès Brian Friel
–el retorn de Pere Planella a la ca-
sa materna–, on, una vegada més,
em vas fer plorar veient com

Anna Güell, una de les teves ger-
manes petites, et mirava acolloni-
da, curiosa i atrevida, com si tu
fossis la seva Margarida, la seva
Margarida Xirgu. I ho eres.
El 1995, ens vas fer un regal, al

meu nebotMarcos Ordóñez –que

t’ho havia suggerit, demanat– i a
mi, en dirigir, on havia de ser, al
Lliure de Gràcia, Arsènic i puntes
de coixí, la teva primera direcció
teatral. Aquella nit, el Lliure va
deixar de ser el que deien els seus

estatuts –“el teatre no és un entre-
teniment”– per ser el que sempre
havia estat des de La Bella Hele-
na: una festa. Com vam riure amb
Jordi Bosch –em vaig abraçar
amb ell el dia del comiat: “Per tot
el que tu i jo sabem”, li vaig dir,
amb la veu tallada–, disfressat de
Cary Grant… Quin grandíssim ac-
tor és l’amic Jordi Bosch!
Alguns anys abans, l’estiu del

1987, et vaig portar, estimada An-
nita, al Festival d’Avinyó. Et vaig
portar a veure Le soulier de satin,
dirigida per Antoine Vitez. Volia
que coneguessis, a la Cour d’Hon-
neur del palau papal les actrius
del meu amic Antoine: Ludmila
Mikaël, Jany Gastaldi, Domini-
que Valadié, Valérie Dréville, Na-
da Strancar… Mai no havies estat
a Avinyó i encaramenys a la Cour
d’Honneur. El monòleg de la Mi-
kaël (Doña Prouhèze) se’t va po-
sar comuna fletxa de nacre clava-
da al cor. De matinada, a la barra
del bar de l’Hotel de l’Europe
–durant el festival no tanquen
mai– em vas tornar a parlar de la
Xirgu, de la Margarida, del que
t’hagués agradat…
T’hasmort, Annita, ens has dei-

xat. No vas ser la Xirgu, no vas
ser la nostra Margarida –a la
qual, insisteixo, no vam conèi-
xer–, ni vas ser millor ni pitjor
que ella. Vas ser la nostra Annita.
L’actriu de la meva joventut, com
per al meu avi ho va ser Carlota
deMena, i per almeu pare,Maria
Morera. Vas ser la meva actriu i
en els meus somnis sempre et
recordaré a la barra de l’Hotel de
l’Europe, de matinada, amb
María Casares i el fantasma de
Gérard Philipe, que intentava lli-
gar amb tu. I tu vas demanar una
altra copa, i et senties feliç –La
joie de vivre, l’últim perfum que
et vaig fer arribar quan ja estaves
malaltona–, i reies, reies…Annita,
ma copine, la meva actriu. El meu
amor.c

VAL LA PENA?

La Lizaran es va fer,
va créixer amb el Lliure

(de Gràcia). Se’n va anar, i va tor-
nar. I va tornar a anar-se’n. Va mo-
rir, com qui diu, al TNC, disfressada
de la impossible Bête. Quants anys
haurem d’esperar perquè un alum-
ne d’una universitat nord-america-
na ens expliqui la història dels
amors i desamors de l’Annita entre
el Lliure i el TNC? Per què sabem
tan poc del nostre teatre –ah! la
gloriosa transició teatral– des de les
nostres institucions democràtiques?

No“(Anna Lizaran) va
protagonitzar l’obra

més vista de la història de
l’escena catalana, Agost, de
Sergi Belbel”, va dir el molt
honorable Artur Mas. Mentida
podrida. Molt honorable senyor
president: ni Agost és l’obra
més vista en la història de l’esce-
na catalana, ni Agost és de Sergi
Belbel. Molt honorable senyor:
la pròxima vegada que vulgui
honrar algú, demani consell.
Mascarell, on eres, conseller?

Sí

“Ni Xirgu ni hòsties,
la millor actriu
és Lizaran”, va dir
el cosí de l’Annita
durant la vetlla

El 1995 em vas regalar
la teva primera
direcció teatral
al Lliure, ‘Arsènic
i puntes de coixí’

KIM MANRESA

Anna Lizaran, una de les grans intèrprets del teatre català

Annita

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA


