
El Teatre Lliure recorda la figura
de l’actriu Anna Lizaran (Esparre-
guera, 1944-Barcelona, 2013) en el
primer aniversari de la seva mort,
que va tenir lloc el dia 11 de gener
de l’any passat. La institució recu-
pera en les seves seus de Montjuïc
i Gràcia la memòria d’una de les
grans dames de l’escena catalana
amb dues exposicions que recorren
la seva trajectòria.

Els textos i les fotografies dels pla-
fons que s’ubiquen al Bar El Lliure,
dins l’equipament del barri de Grà-
cia, remunten la narració biogràfi-

ca de Lizaran als seus orígens a Es-
parreguera. Amb la cèlebre Passió
de la localitat del Baix Nord i el tea-
tre amateur com a primeres expe-
riències escèniques, Lizaran va fer
el salt a la capital catalana. L’ales-
hores aspirant a actriu va aprofun-
dir en la seva formació als Estudis
Nous de Teatre-Centre d’Estudis
d’Expressió, amb professors de la ta-
lla de Josep Montanyès, Albert Boa-
della, Maria Aurèlia Capmany i
Jaume Vidal Alcover.

Durant la dècada dels 70 va al-
ternar l’aprenentatge –esment es-
pecial per al viatge a París per as-
sistir a l’escola de Jacques Lecoq–
amb les seves primeres actuacions
professionals, entre altres grups,
amb els Comediants. Camí de nit,
1854, un text escrit i dirigit per Llu-
ís Pasqual el 1976, any en què es va
incorporar al Teatre Lliure, va ser el
punt de partida d’una llarga tra-
jectòria que en els darrers anys li va
proporcionar papers tan brillants

com el de Violet Weston a Agost.
La mostra de Montjuïc se centra

en el recorregut de Lizaran com a
actriu vinculada al Lliure. L’actriu

d’Esparreguera va créixer com a in-
tèrpret sota l’empara d’aquesta ins-
titució escènica, cabdal per enten-
dre la història del teatre català con-

temporani. Els espectadors es po-
dran recrear en la contemplació
d’objectes que fan referència a la ru-
tina de Lizaran dins dels camerinos.
També s’exposen els vestits que
l’artista va portar en vuit espectacles
del Lliure i dos del Teatre Nacional.

En l’espai que ocupava antiga-
ment la botiga del teatre es pot vi-
sionar una projecció que recull
fragments de la llarga trajectòria de
Lizaran al cinema i la televisió. El re-
corregut per l’exposició es clou
amb una mirada de tarannà més in-
timista a la personalitat de l’espar-
reguerina, on s’explica que una de
les seves passions privades era el
treball en el seu hort urbà.

La majoria de fotografies, prin-
cipalment de David Ruano, apro-
paran els visitants a l’enorme di-
mensió artística d’una actriu que va
deixar una gran buit en l’escena ca-
talana quan va traspassar ara fa un
any. Després d’Agost només va po-
der fer Dues dones que ballen. Tot i
que havia d’interpretar també el pa-
per principal de La bèstia, abans
d’acabar els assajos va deixar el
seu lloc a Jordi Bosch perquè la ma-
laltia que se la va endur ja no la dei-
xava treballar. 
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El teatre barceloní presenta la trajectòria de
l’actriu d’Esparreguera Anna Lizaran amb dues
exposicions, a les seus de Montjuïc i Gràcia



Escena

LES EXPOSICIONS

 Bar El Lliure (Gràcia). Carrer Montseny, 47.
Barcelona. Obert cada dia a partir de les 18 h
(excepte dilluns i diumenges sense funció).
Fins al 31 de juliol. Entrada lliure.
 Teatre Lliure (Montjuïc). Passeig Santa
Madrona, 40-46. Barcelona. Obert els dies de
funció, des de dues hores abans. Fins al 31 de
juliol. Entrada lliure.

Anna Lizaran
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Exposicionsd’Entrada

El Lliure ret
tribut a Lizaran

La Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Si-
rera de Manresa acull fins a final de mes els
treballs participants en el Premi de Foto-
grafia Luis Valtueña, que ja ha complert
quinze edicions. Aquesta iniciativa que con-
voca anualment l’entitat Metges del Món
ret homenatge a la memòria dels coope-
rants de l’entitat que van ser assassinats
mentre prenien part en tasques d’ajuda hu-
manitària, Manuel Madrazo, Mercedes Na-
varro, Luis Valtueño i la manresana Flors Si-
rera. Els participants en aquest concurs fo-
togràfic plasmen en les seves obres els
múltiples rostres que arreu del món prenen
les injustícies, els conflictes i la misèria.
L’exposició també es podrà veure del 4 al
21 de febrer a la Biblioteca del Casino de
Manresa. | REDACCIÓ

FOTOGRAFIA SOLIDÀRIA
Casa Flors Sirera. c. Saleses, 10. Man-

resa. � Fins al 31 de gener. Dilluns, de
10 a 14 h; dimarts, dimecres i dijous, de 17
a 20 h; divendres, de 10 a 14 h. Entrada
lliure. 



El muntatge del Lliure de
Gràcia inicia la trajectòria per
la seva biografia en els seus
inicis escènics a Esparreguera

Fotografies, documents,
vestits i objectes recuperen 
la memòria d’una de les grans
dames del teatre català

IMATGE PROMOCIONAL

La pica baptismal de l’any 1598 de la ba-
sílica de Santa Maria d’Igualada fa més de
cent vint anys que es va traslladar a Osona
i s’exposa al Museu Episcopal de Vic. La
peça es pot veure aquests dies al Museu de
la Pell en la mostra Igualada 1598. Piques
baptismals de l’Anoia. Els visitants tenen
l’ocasió d’admirar una pica de ceràmica que
porta inscrit l’escut de la ciutat al centre, i
per contextualitzar-la el bisbat de Vic i la `
parròquia de Santa Maria han cedit diver-
ses obres relacionades amb el sagrament
del baptisme. Una pica de Castellolí i foto-
grafies de piques de l’Anoia de Joan Solé
completen l’itinerari per la mostra. | REDACCIÓ

PIQUES BAPTISMALS
Museu de la Pell. c. Dr. Joan Mercader,

s/n. Igualada. � Fins al 16 de febrer. Di-
marts i dimecres, de 10 a 14 h; dijous i di-
vendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h;
dissabte, diumenge i festius, d’11 a 14 h.
Entrada: 3.50 euros (inclou la visita a tot el
museu). www.igualadaturisme.cat i
www.mnactec.cat



AJUNTAMENT D’IGUALADA

La pintura de l’artista nigerià Aloaye Nor-
ris Adoro es pot contemplar fins a final de
març a les parets de la sala d’exposicions
de Cal Balaguer del Porxo, amb motiu d’una
mostra que dóna testimoni de la seva capa-
citat creativa. Norris té taller a la vila su-
rienca des de fa set anys, i la seva obra s’ha
exhibit a Noruega, Nigèria, els Estats Units
i el País Valencià. En els darrers anys, el
pintor ha incorporat els paisatges bagencs
al seu imaginari temàtic. En aquesta mos-
tra que es va inaugurar la setmana passada
amb motiu de la festivitat de Sant Sebas-
tià, l’autor presenta un seguit de pintures
que donen testimoni del seu gust per al joc
cromàtic, amb colors vius i que prenen gran
protagonisme en les obres. Norris té un
màster de belles arts en pintura a l’Escola
de l’Institut d’Art de Chicago. | REDACCIÓ

ALOAYE NORRIS ADORO
Cal Balaguer del Porxo. c. Ernest Sol-

vay, 13. Súria. � Fins al 30 de març. Di-
vendres, dissabte i festius, d’11 a 14 h; dis-
sabte, també de 16 a 18 h. Entrada lliure.



AJUNTAMENT DE SÚRIA

ÀREA METROPOLITANA

Toni Mata i Riu

er obra i gràcia de Felip V, una bona
part del barri de la Ribera se’n va anar a
terra. Nucli econòmic de la ciutat cai-

guda l’11 de setembre del 1714, per on passava
una infraestructura clau com el rec Comtal, l’or-
dre del monarca Borbó de fer net per construir
una fortalesa militar  –la Ciutadella– i un perí-
metre de seguretat al seu voltant va crear una
desfeta tan innecessària com humiliant. Amb
els anys, la imponent edificació va ser engolida
pel teixit industrial d’una urbs que no volia per-
dre el tren de la modernitat. Enderrocada a par-
tir de la dècada del 1860, sobretot amb l’adveni-
ment de La Gloriosa –la revolta que va posar fi al
regnat d’Isabel II–, la panoràmica militar va
desaparèixer i en el seu lloc, del 1796 al 1802,
s’hi va construir el segon passeig arbrat de la
ciutat després de la Rambla. Un canvi d’imatge
radical per a un espai d’infausta memòria que
ha redescobert la seva història amb la posada
en marxa del Born Centre Cultural i l’impressio-
nant jaciment de la Barcelona del tombant dels
segles XVII a XVIII. La memòria del passeig que
va projectar Agustín de Lancaster y Araciel, ca-
pità general de Catalunya, es recupera en l’ex-
posició permanent d’aquest nou equipament
gràcies al diorama de dos metres i mig de llarg
que va construir el manresà Josep Mestres Ca-
banes el 1952 i que el Museu d’Història de Bar-
celona va restaurar.
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FORTALESA I PASSEIG

Anna Lizaran va ser una magnífica Violet Weston a «Agost»

ARXIU/DAVID RUANO (TNC)


