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Una fita del teatre públic català

L’‘Agost’ de Lizaran 
3L’actriu explica com prepara cada funció de l’èxit del TNC, que demà batrà rècords

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

«U
ff, ¡quina calor!». 
Anna Lizaran entra 
al TNC una tarda ca-
nicular, com tantes 

altres. És Agost al juny. «Un mes més 
del previst ja no aguantaria, ¡Són 
quatre hores cada dia! 50 funcions. 
Ja sóc gran per a aquesta marxa». No 
ho sembla. L’actriu es mou per les 
entranyes del Teatre Nacional amb 
absoluta lleugeresa. El gran paper 
de Violet, la matriarca dels Weston, 
pur nervi i tempesta, la deu haver re-
jovenit. Farà 68 anys el mes que dóna 
títol a l’obra de Tracy Letts amb la 
qual, sota la direcció de Sergi Belbel, 
el TNC ha fet el seu agost. Demà ba-

trà rècords en la història del teatre 
públic: 70.210 espectadors i el nom-
bre més gran de funcions a la Sala 
Gran: 86. S’acomiadarà el 8 de juliol 
després de 104 funcions. És l’èxit 
d’una bufetada a la família; d’una 
lúcida radiografia de la nostra socie-
tat, que ha captivat el món.   
 Seguim els passos habituals de 
Lizaran abans de ficar-se en la irada 
pell de Violet. És capaç de pujar cor-
rent els 26 esglaons de casa seva. No 
sap quantes vegades els puja i els bai-
xa durant la funció. «¡Moltes!». Hi ha 
tres plantes i unes escales «molt ro-
bustes per aguantar bé». Una casa «a 
l’estil Obama». La casa d’una família 
de l’Amèrica profunda. 
 L’escenografia guarda un secret. 

Al segon pis, al costat del llit matri-
monial s’amaga darrere d’un biom-
bo un minicamerino per a la prota-
gonista. El lloc de repòs de la guerre-
ra quan no està batallant amb les 
seves filles. Hi ha una cadira, roba 
per canviar-se, ventall, pinta, rellot-
ge, clínexs, cremes, aigua, caramels 
i gelocatils (només en falten dos, de 
35 funcions que han fet aquest any). 
No és gens pastillera, al contrari que 
Violet. Ajupida darrere el biombo, 
mata el temps controlant, rellotge 
en mà, les seves filles. Apunta al mi-
nut les intervencions d’Emma Vi-
larasau, Rosa Renom i Montse Ger-
man, i de la resta de personatges.  
 A disposició dels Weston i les se-
ves neures hi ha diàriament 15 tèc-

nics que s’encarreguen de recollir 
els plats trencats –literalment– i te-
nir-ho tot en ordre quan s’alça el te-
ló.  «Ho deixem tot fet un desastre». 
Cada nit la mateixa escena. Hi ha so-
par sobre les taules –«el pollastre és 
dels bons, eh»– i Lizaran s’emporta 
una cuixeta per menjar-se-la en l’en-
treacte i «descarregar la mala bava 
del personatge». Amb la cuixeta i un 
tros de fruita aguanta la marató. 
 
PROHIBIT FUMAR / El que porta pitjor és 
l’assumpte del tabac. La senyora 
Wert fuma com un carreter i al tea-
tre està prohibit el tabac. «Els cigar-
rets que veiem en escena són herbes 
de pastor. ¡Infectes! Porten farigola, 
romaní, ¿palla? No me’ls puc empas-

El tema del tabac  
el porta fatal: «Els 
cigarrets que fumem 
en escena són herbes 
de pastor. ¡Infectes!»

L’actriu Anna Lizaran, a les escales de 
casa seva a ‘Agost’.18.30 Una mirada al TNC. «Des d’aquí es veu 

impressionant», diu.18.35

Al seu camerino. «Sempre m’he maquillat 
sola, en vaig aprendre a poc a poc». 18.45 Amb Marilyn. Té penjades dues fotos del 

mite eròtic. «Era meravellosa».19.00


