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d’una devastadora malaltia avui fa
just un any.

L’atzar ha fet coincidir l’estrena
de la pel·lícula i l’aniversari del tras-
pàs de l’actriu. L’altra coincidència és
que l’actriu Maife Gil, que interpre-
tava la tieta al teatre, és qui ha doblat
Meryl Streep a la versió catalana.
“No em podia treure del cap els tons
de l’Anna –confessava ahir Gil–. Em
sabia l’obra de memòria i vaig fer
moltes coses com ella les feia. És que
també les fa igual la Meryl Streep!” El
personatge de Violet Weston és un
caramel per a aquestes actrius de risc
i raça: una vella malalta, cínica, pas-
tillera, rancorosa i esquerpa, una
bruixa que un mal dia aixeca barre-
res i treu tota la ràbia d’una vida mi-
serable per estampar-la a la cara
d’una generació rica, absurda i banal.

L’aroma de l’Amèrica profunda
Els 70.000 espectadors que van veu-
re l’obra al TNC segur que tindran
curiositat per observar com resisteix
l’original al cinema. El director de
l’Agost teatral, Sergi Belbel, ja ho ha
fet. Letts ha retallat aquelles 4 hores

i 20 minuts que durava l’obra i les ha
deixat en només dues. Ha mantingut
el drama reclòs en una casa –era el
requisit indispensable que imposava
per donar els drets per muntar l’es-
pectacle–, però amb escapades a l’ex-
terior per ensenyar les àrides planú-
ries del Midland americà. “Hi ha un a
favor i un en contra –opina de l’adap-
tació, Belbel–. A favor, que es veu el
paisatge, la sequedat de Kentucky i

LAURA SERRA
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“La Meryl Streep
m’agrada molt. Ho
fa tan bé que fa rà-
bia”, deia Anna Li-
zaran en una en-

trevista, abans d’estrenar Agost al
Teatre Nacional el desembre del
2010 –probablement després
d’anomenar Streep hi devia afegir
un insult carinyós–. Ja se sabia, lla-
vors, que l’autor de l’obra, Tracy
Letts (premi Pulitzer el 2008 per
aquest text), l’havia adaptat per al
cinema i que la interpretaria un re-
partiment estel·lar amb Streep en el
paper de Lizaran i Julia Roberts en
el d’Emma Vilarasau. La companyia
ja havia decidit que anirien a veu-
re-la plegats. El que no se sabia és
que Agost seria l’èxit més gran del
Teatre Nacional i, encara molt
menys, que seria l’última obra que
interpretaria Anna Lizaran, morta

L’estrena d’‘Agost’
ens fa enyorar
Anna Lizaran

L’adaptació de l’obra arriba al cinema
just quan fa un any que va morir l’actriu

Victòria per KO,
i encara no m’he recuperat

de ser Bette Davis i quina Joan
Crawford, però en tot cas totes
dues s’havien guanyat el dret ex-
cepcional de ser dues actrius infi-
nites, adorades al seu país, i dues
histriones espectaculars, quan
convingués, sense que cap mortal
tingués dret a dir un però.

Adoro la Meryl, però cada cop
m’agrada més en papers com el de
Mamma mia!, alliberada de tragèdi-
es. I de tota manera a Coses que im-
porten ja va fer el paper d’una malal-
ta de càncer guerrera, no tan brui-
xa com Violet Weston (la bruixa lle-
gendària de la Streep serà la d’Into
the Woods, prepareu-vos). La inter-

pretació que fa a Agost ja li coneixí-
em, és rutina.

Curiosament la gran Anna, que
no era de New Jersey ni d’Oklaho-
ma sinó d’Esparreguera, va fer la
millor matrona americana que Ten-
nessee Williams hagués somniat.
Tot i els Forasters anteriors de Bel-
bel i de Ventura Pons, tot i el seu co-
miat de la vida a Herois i del teatre
a L’hort dels cirerers, tot i que sem-
blava que ja ho havia fet tot i dit tot,
tot i el record de la germana, de la
Lola, la ràbia i les escales i el tabac
i la gorgona del darrer sopar del seu
Nou Testament… Anna Lizaran la
va clavar a l’Agost del Nacional. Vic-
tòria d’Anna per KO, i un any des-
prés encara no m’he recuperat del
KO i del caos en què la seva injusta
i maleïda mort m’ha –i ens ha– dei-
xat. Mamma Anna meva!, t’estimo.
Eres la Millor.e

Opinió

ÀLEX GORINA
CRÍTIC TEATRAL

Meryl Streep i Anna Li-
zaran no es coneixi-
en, esclar, i és una
llàstima perquè hau-

rien pogut fer juntes una versió
teatral insuperable de ¿Qué fue de
Baby Jane?, i no diré quina havia
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Oklahoma. Però el que perd la pel·lí-
cula és el protagonisme de l’índia [la
criada]. És la mirada de la indígena,
i és qui fitxa el pare abans de marxar
perquè sap que ella es quedarà allà
quan tothom marxi”. Una altra dife-
rència és un apèndix final innecessa-
ri que hi ha afegit l’autor.

En aquest context inhòspit, es-
clata el drama. L’argument original
apuntava desenes de temes univer-

Inspiració
Maife Gil, la
tieta de l’obra,
ha doblat
el paper de
Meryl Streep
al cinema

Lizaran va fer la millor matrona nord-americana
que Tennesse Williams hagués somiat. DAVID RUANO

CULTURA
3 El 23 de gener obre una mostra bi-

ogràfica. A Gràcia hi haurà imatges
de joventut. A Montjuïc, fotografies
d’obres, vestits i tot un camerino.

EL LLIURE MOSTRA
VIDA I OBRES
UNA EXPOSICIÓ

HOMENATGES

Reportatge
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ACTRIUS GEGANTS
01. El sopar on esclatava la

tragèdia al Teatre Nacional.
02. A la dreta, Meryl Streep i

Julia Roberts al film.
DAVID RUANO / WENSTEIN CO

MICHAEL CIEPLY
THE NEW YORK TIMES Rumors

Streep i
Roberts s’han
discutit sobre
qui és la
protagonista
del film

Un paper per perdre-li
la simpatia a Meryl Streep

ració carregada d’anys i de retrets.
Una mare infernal que passa comp-
tes amb les filles. Per això Streep era
reticent a l’hora d’acceptar un paper
que té moltes coses a dir –i no de ma-
nera agradable– sobre la relació en-
tre pares ancians i fills en la madure-
sa. La preocupació de Streep, segons
el director d’Agost, John Wells, era:
“Hauré de viure en aquest personat-
ge un període de temps significatiu.
És un lloc on vull estar?”

Els seus papers han capturat els
drames personals i familiars de la
gent que va arribar a la majoria d’edat
a finals dels anys 60 i principis dels
70. Quan Streep tenia 30 anys, en
l’època de la Guerra del Vietnam, va
interpretar la noia ingènua d’El caça-
dor i després la feminista amb pro-
blemes Joanna Kramer a Kramer
contra Kramer. La pel·lícula li va va-
ler el primer Oscar com a secundària.
Tres anys més tard va guanyar el seu
primer premi a la millor actriu per La
decisió de la Sophie.

Més tard, Streep es va animar a
provar l’acció en nom d’una causa
social a Silkwood i l’aventura a Me-
mòries d’Àfrica. Com a alter ego de
l’escriptora Nora Ephron, a Heart-
burn va veure destrossades les se-
ves il·lusions romàntiques, als 36
anys, per culpa un marit faldiller.
Però l’amor va tornar a florir quan
en tenia 46 a Els ponts de Madison
i després una altra vegada a No és
tan fàcil, el 2009, i encara a Si de
veritat vols...

El diable vesteix de Prada (2005) li
va suposar una crisi professional. Pe-
rò va venir La dama de ferro, el pa-
per de Margaret Thatcher, amb el
qual va mirar amb valentia la senec-
tut i va guanyar un tercer Oscar, com
a millor actriu, el 2012. Streep es va
negar a acceptar que aquella fos l’úl-
tima fita de la seva carrera. “Mai pren
decisions pensant si vendrà entra-
des, ni per diners. Les pren quan es-
tà genuïnament atreta per un paper”,
diu Laurence Mark, productor de Ju-
lie & Julia (2009), film en què l’actriu
va ser mentora d’Amy Adams.

I així arriba la Violet, un passat-
ge que els fans de Streep poden, o no,
voler compartir. En els seus dies
bons, la Violet porta una perruca
desastrosa, en els dolents, ni això.
Tant li fa el càncer: fuma. Molt. Les
tres filles intentaran que deixi les
pastilles, però no la podran aturar de
dir el que pensa, brutalment, sense
filtres. “Streep se submergeix en la
psique de la Violet tan ferotgement
que hi ha el risc de voler retirar-li les
simpaties per sempre”, va escriure
Tim Robey a The Telegraph.

Des del debut de la pel·lícula al
Festival de Toronto, al setembre, la
companyia del totpoderós Harvey
Weinstein ha estat projectant Agost
en petites dosis, abans de l’estrena
oficial. La pel·lícula s’ha vist en fes-
tivals de cinema del cor dels Estats
Units, sense la presència de Streep,
que rodava Into the woods. Última-
ment, Weinstein i l’equip que pre-
para la cursa als Oscars han hagut de
batallar per aturar els insistents ru-
mors que Streep i Roberts s’havien
barallat per qui s’havia de conside-
rar la protagonista i qui la secundà-
ria del film, pensant en els premis.
El director afirmava sibil·lí: “Mai
s’ha parlat en cap conversa en què jo
participés”. La companyia s’ha po-
sicionat de manera inequívoca:
Streep és la protagonista, tot i que
els votants dels Oscars poden assig-
nar els honors com els sembli.

Al final, la qüestió serà una al-
tra: saber si els que han sentit els
personatges de Meryl Steep en la
seva pròpia pell –s’han ensorrat
amb Espina de ferro i s’han il·lusi-
onat a Mamma mia!– estan dispo-
sats a identificar-se amb una Vio-
let Weston que s’encamina, de ma-
la manera, a un final desagradable.
Esperem que sí.e

NOVA YORK. Més que qualsevol al-
tra artista de la seva època, Meryl
Streep, amb 64 anys, ha reflectit les
esperances i les pors dels seus con-
temporanis, que han envellit amb
ella i han vist les seves vides reflec-
tides en els papers que ha interpre-
tat, dècada rere dècada. És probable
que se sorprenguin en veure la se-
va última interpretació, l’harpia
malalta d’Agost, Violet Weston. Si el
personatge no espanta els admira-
dors de Streep dins l’Acadèmia de
Hollywood, té números d’obtenir la
divuitena nominació a l’Oscar (ja
ostenta el rècord en la categoria
d’interpretació) i la quarta victòria.

Temible o no, Violet Weston sim-
bolitza, en boca de Streep, una gene-

Una interpretació d’alt risc podria valer-li el quart Oscar

sals, que en la versió cinematogràfi-
ca es condensen en la visió de la fa-
mília com un niu de corbs, secrets i
retrets. Per Belbel, la cinta “parla de
les misèries de la família, que aflo-
ren en els moments de crisi”, i ho fa
amb “un to tragicòmic”. Costa de
creure, però la cinta està nominada
a millor comèdia als Globus d’Or. “A
la Sala Gran s’havia de tirar cap a la
comèdia o cap a la tragèdia, i no va
ser difícil fer-ho cap a la comèdia,
el text t’hi porta”, reafirma Belbel.

Una obra generacional
“El que fa Meryl Streep no està gens
lluny del que feia l’Anna”, diu Belbel.
Les dues actrius han demostrat va-
lor per encarar-se a papers compro-
mesos: “La Lizaran des que tenia 50
anys ja feia d’antiheroïna, si sortia
sense maquillar ensenyant els pits i
el greix no li feia res, si el paper ho
justificava”, diu el director. Streep
apareix calba. El de la Violet, a més,
és “un paper generacional” (les dues
actrius eren de la mateixa quinta, la
Lizaran cinc anys més gran). “Retra-
ta la generació que pertany al segle
XX i que no farà el pas al XXI, però
també tres dones del segle XXI per-
dudes. Són tres grans papers feme-
nins simbòlics”, diu Belbel. Cap, pe-
rò, ni tampoc el de Meryl Streep, se-
rà recordat com la Violet. Agost és
d’Anna Lizaran.e
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El material recopilat per a l’exposi-
ció i articles d’uns 50 companys de
professió conformaran un llibre ti-
tulat amb el seu nom oficial: Anita.

‘ANNA LIZARAN.
ANITA’, EL RETRAT
UN LLIBRE

El conseller Ferran Mascarell va
afirmar ahir que el seu nom es lli-
garà a un teatre públic: “Estic segur
que tindrà la sala que ha de tenir”.

EL SEU NOM, EN
UN TEATRE PÚBLIC
UNA SALA
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