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ARTS ESCÈNIQUES

Anna Lizaran
i el teatre del xiuxiueig

se n’hauria adonat. Descobrir aques-
ta secreta sinceritat va ser un altre
impacte perenne, una revelació: el
teatre també és veritat i s’expressa
amb la discreció d’un xiuxiueig. Una
filigrana d’orfebreria emocional, tan
exquisida com les ocultes obres d’art
dels rellotgers suïssos.

Des de llavors he buscat el retro-
bament amb aquesta fita. Anna Liza-
ran va fixar aquella nit la mesura àu-
ria amb la qual jutjaria totes les al-
tres interpretacions. N’hi va haver
d’altres, preuades i úniques, en les
últimes dues dècades, però va tornar
a ser Anna Lizaran la que ho va invo-
car de nou amb mestria la tempora-
da passada. Tornava amb L’hort dels
cirerers al Lliure de Gràcia –ara sí,
convé concretar– després d’un llarg
parèntesi obert el 2000 després de
clausurar la sala i una etapa.

Quan arriba el moment únic
Som ara al 2011. Benet i Jornet es-
trena nou text: Dues dones que ba-
llen. Una peça de cambra per a du-
es actrius. Dirigeix Xavier Albertí.
La Lizaran acaba d’abandonar al
TNC l’enlluernador personatge de
Violet Weston, la bèstia humana
d’Agost. Ara interpreta una vella so-
litària, esquerpa, una misantropa de
barri que només sembla reviure
quan la decadència física i econòmi-
ca li ofereix una última oportunitat
per descarregar la seva amargor so-
bre la dona que la cuida (Alícia Pé-
rez). L’únic amor intacte és el que
sent per la seva col·lecció de còmics.
I altre cop la sala sembla que s’en-
fosqueixi, aïlla la gran actriu amb un
tènue halo i un zoom empàtic t’ar-
rossega a la tendresa de les seves
mans mentre acaricia el paper. I
torna a arribar: el moment únic.
Crec que aquesta vegada sí que hi ha
paraules que acompanyen el gest
discret. Però el que és extraordina-
ri és la veritat que desprèn la mira-
da i el lleu moviment dels dits.

Segur que hi va haver interpreta-
cions i papers més reconeguts i de-
finitius per explicar la seva incom-
parable carrera. Amb Anna Lizaran
passava que després de cada nova
obra el públic sortia convençut
d’haver vist la millor actriu dramà-
tica, la millor còmica, la millor trà-
gica. Gran pallassa, insuperable his-
triònica, genial intèrpret ascètica. O
tot alhora. No és impossible. Només
cal recordar el que va fer a Quartet,
de Heiner Müller; a Tot esperant Go-
dot, dirigida per Lluís Pasqual. Era
Vladimir. La capacitat natural de
ser l’actriu adequada per a cada es-

cena, per a cada línia de l’obra, que
la va consagrar a Escenes d’una exe-
cució. Un pacte entre iguals, entre el
personatge i l’actriu, que va treure
el més exuberant del seu talent. Un
acord de contraprestacions que fe-
ia que cada rol semblés tallat a mida
per a ella.

Brillant, però res que superi el
seu teatre dels murmuris. Era única
quan el seu talent es concentrava en
una miniatura interpretativa. Els
guardo com una col·lecció de valuo-
sos netsukes, aquelles peces d’art
tradicional japonès que caben al
palmell de la mà.e

Anna Lizaran a Dansa d’agost, de Brian Friel, que va dirigir Pere
Planella al Teatre Lliure el 1993. ROS RIBAS / TEATRE LLIURE

Com va compaginar exuberància i exquisida miniatura

Un entretingut conte de terror
mós psicòleg suís per escriure Cosmè-
ticadel’enemic,tantpelquefaaaques-
ta cita com pel que fa a l’arquetip de
l’ombra que va encunyar Jung, i
que ve a ser, pel que fa a l’indivi-
du, “l’aspecte inconscient de la
personalitat, caracteritzat per
tretsiactitudsqueeljoconsci-
ent no reconeix com a propi”.
Lanovel·la,uncontedeterror,
va ser un èxit editorial a Fran-
ça el 2011 i ja amb motiu de la
seva publicació a Anagrama en
castellàalguncríticvadestacarla
seva teatralitat.

Nothomb va escriure un relat on
tota l’acció resideix en la paraula.
L’espai, una sala de l’aeroport,
buida. Un executiu, Jérôme An-
gust, que fa temps que llegeix un

llibre a causa del retard del
seu vol, i un estrany que té

ganes de xerrar. Qui és?
Qui s’amaga darrere

de Textor Textel?
Què vol aquest ho-
landès que ben avi-
at desarma les
possibilitats d’An-
gust d’escapar-se
de la seva xerra-

meca? A què ve que
li expliqui unes tre-

mendes històries cri-
minals i filosofi sobre

la culpa? La resposta, òb-
viament, és en el text i ja els
he donat prou pistes amb
les referències a Jung per-
què ho endevinin.

Revelació
Lizaran va fer
a ‘Dansa
d’agost’ una
filigrana
d’orfebreria
emocional

Consagració
A ‘Dues dones
que ballen’
desprèn
veritat amb la
mirada i el
gest dels dits

Xavier
Ripoll i Lluís Soler, en una
espera a l’aeroport. D. RUANO

Fa tres anys, Cosmètica de l’ene-
mic es va representar a Madrid, al te-
atre Fernán Gómez, i ara arriba en
una magnífica traducció/adaptació
catalana de Pablo Ley a la Sala Mun-
taner amb dos actors llançats a un
enfrontament que exigeix el millor
d’ells mateixos. Tots dos estan a l’al-
tura del text, que flueix amb agilitat
i tensió. Per la veterania, i també per
la psicologia del seu misteriós perso-
natge, és Lluís Soler qui domina el
combat... i acaba guanyant-lo. Bona
direcció d’actors, encara que no en-
tenem per què Magda Puyo introdu-
eix una mena de gimnàstica expres-
siva en el personatge de Xavier Ri-
poll com per subratllar el seu estat
d’ànim. La firma de la directora?
Sembla que no hi aporta res.e

JUAN CARLOS OLIVARES
BARCELONA

Milestone. Pedra fami-
liar. Només en an-
glès adquireix tot el
seu significat. Una
fita. Un moment as-

senyalat. La meva primera funció:
1986. Reposició d’Al vostre gust al
Teatre Lliure. No cal especificar que
és a Gràcia, no n’hi havia d’altre. Un
Shakespeare dirigit per Fabià
Puigserver. Un gran mirall suspès i
un impacte: Anna Lizaran era Rosa-
lina. Seria forçar molt la memòria
dir que la recordo. No sabia qui era.
Però hi era. Formava part d’una ex-
periència nova que va evolucionar,
per una reincidència addictiva, en
hàbit imprescindible.

1993. El Lliure altre cop. Només fa
uns mesos que el teatre és també una
vocació professional. Aquesta vega-
da sóc convidat a la litúrgia de l’estre-
na. Pere Planella versiona Dancing at
Lughnasa (Dansa d’agost), de Brian
Friel. La nit va pel camí de l’èxit
col·lectiu. Avançada l’obra, Kate
Mundy es pren un respir existenci-
al i comença a parlar. La severa ger-
mana gran de can Mundy és Anna Li-
zaran. La veig –o potser ja la imagi-
no– asseguda, el cos cansat, sense
rendir encara del tot. La veu clara,
ferma, serena. La respiració fluida.
Les paraules surten soles, sense un
gest d’adorn. Creix una intimitat que
em semblava que excloïa la resta de
la sala. El rostre canvia lleugerament
d’angle i el focus que era protector
revela una veta brillant solcant-li la
galta. Plorava. No havia deixat de plo-
rar. Sense la traïció de la llum ningú
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“Nosaltres som
l’únic perill, però
lamentablement
noensomconsci-
ents.Ennosaltres

radical’origendetotamaldat”,vaafir-
maCarlGustavJung.Semblaquel’es-
criptorabelgaAmélieNothomb,cons-
cientment o inconscientment, va
prendre bona nota de les idees del fa-
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