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JUSTO BARRANCO

Barcelona

La nit de l’11 de gener del 2013
moria a l’hospital Clínic deBarce-
lona Anna Lizaran als 68 anys.
Després de les reaccions inicials
d’estupor per una desaparició to-
talment inesperada –el diagnòs-
tic fatal no va arribar gairebé fins
al final després de mesos de
proves mèdiques–, es va imposar
una sensació de buit que va que-
dar esmorteïda gràcies a un co-
miat col·lectiu a la immensa ac-
triu ple de música i de records de
l’humor de l’Anna, de l’Annita,
com l’anomenava tothomque l’es-
timava, que era molta gent. L’An-
nita i els seus renecs. L’Annita i
les seves expressions habituals:
“Ai, nena”, “Vaaaaa...”, “Què fas,
Marilyn?”, “Anem a comprar una
nevera”, “Toqueu-vos, toqueu-
vos, que són quatre dies”. I l’Anni-
ta i les seves anècdotes, com
quan, culer fins a la medul·la, va
anar a la llotja del Camp Nou.
“Ens van explicar que no es podia
cridar”, recordava Sergi Belbel, “i
ella em va dir, ‘Com que no? Sort
que he portat la bufanda’. Quan
l’àrbitre xiulava en contra, es po-
sava la bufanda a la boca i dissi-
mulant cridava: ‘Fill de puta, fill
de puta.’ Quan els de la llotja es
giraven s’havia tret la bufanda i
buscava qui havia estat”. Passat
un any de la seva absència, el Tea-
tre Lliure li dedica a les seves
seus una mostra fotogràfica fins
al 31 de juliol. I Lluís Pasqual,
Sergi Belbel, Xavier Albertí i
Lluís Homar han compartit amb
La Vanguardia la seva Annita.

ELS INICIS

De secretària a actriu

AnnaLizaran va néixer a Esparre-
guera i es va iniciar al teatre allà,
a la ciutat deLaPassió. Però Lluís
Pasqual, director del Lliure, re-
corda bé els seus orígens professi-
onals. “Ens vam conèixer en el
primer i únic curs d’una escola
que es deia Estudis nous de tea-
tre. Devia de ser l’any 1970 o 1971
i com a professors hi havia Albert
Boadella, Maria Aurèlia Cap-
many, Josep Montanyès...
L’Anna arribava vestida del que
treballava, de secretària d’una em-
presa, amb jaqueta i collaret de
perles. Érem molt pocs i ens esti-
màvem molt. Ella formaria part
de la fundació de Comediants i
després aniria a estudiar a París,
a l’escola de Jacques Lecoq, a qui
curiosament a França no tenen
cap consideració i que ha estat el
gran mestre de molta gent”.

EL LLIURE

Una oferta per carta

Pasqual recorda que quan feien
llistes d’actors per començar el
Lliure va proposar Anna Lizaran
i “com que no vivia en un lloc
amb telèfon o jo no el coneixia, li
vaig escriure una carta i em va
contestar emocionadíssima”. “Ja
mai més no ens vam deixar. Va
sortir a gairebé totes les obres
que vaig muntar al Lliure inicial i
érem amics. Passàvem cap d’any i
les festes que passen els amics
junts. Compartíem moltes coses.
Éremmolt catalans però ambma-
res d’Almeria. I teníemunamatei-
xa manera de pensar sobre el tea-
tre i de fer-lo. Unamirada artesa-
na, no intel·lectual, higiènica, una
mica a l’anglesa. Si el debat sobre
un problema de l’obra s’allargava
i era una llauna intel·lectual, ella
deia: ‘Vinga, nois, deixem-nos
d’històries i fem-ho bé, que si es

fa bé també agrada’. Per l’Anna
tot era un joc. Un joc que podia
anar molt lluny”.

EL JOC

Vacances al casino

De fet, entre les paraules amb les
quals els entrevistats defineixen
l’Anna figuren repetidament hu-
mor, impudícia a l’hora d’enfron-
tar-se a tota mena de personatges
i, sobretot, joc. Per ella, diu Pas-
qual, el joc era unamanera de viu-
re i mirar la vida, “i això no vol
dir no créixer, sinó conrear un es-
perit lliure que et permeti anar
per camins arriscats i triar sabent
que pots guanyar o perdre, però
amb un somriure i distància per
saber que tant és perquè estàs ju-
gant, encara que sigui amb tota la
teva ànima”. A la vida també juga-
va. Pasqual explica unes vacances
de la Lizaran que consistien en
un recorregut per diversos països
de casino en casino. Les regles
eren clares: guardaven un mínim
per a menjar, allotjament i conti-
nuar viatjant. Si el casino els ana-
va bé, anaven als millors hotels i
restaurants i viatjaven en prime-
ra, si no, passaven amb el mínim
allotjades en pensió i viatjaven en
turista.

EL TALENT

De ‘La bella Helena’ a Godot

“Vaig conèixer l’Anna l’1 d’agost

del 1976”, recorda Lluís Homar.
“Era el dia que ens vam reunir to-
ta la colla pessigolla, la cooperati-
va que s’havia anat formant per
iniciar el Lliure. Jo tenia 19 anys i
era molt tímid. Érem a l’Institut
del Teatre del carrer Elisabets i el
tram des d’allà fins al metro per

anar al Lliure deGràcia el vaig fer
amb ella. Des d’aquell dia i fins
que vaig tenir 42 anys vam com-
partir el temps al teatre, moltes
vegades de deu del matí a una de
la matinada. Dinàvem, sopàvem,
no vivíem junts com els Comedi-
ants, però érem família”. Junts

Al cap d’un any de
lamort de la gran
actriu, el Lliure li
dedica unamostra
fotogràfica i ‘La
Vanguardia’ parla
amb els seus amics

de professió

L’actriu, fotogra-
fiada a casa en
companyia del
seu gos l’any

1984
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van arreglar la vella cooperativa
obrera La Lealtad per transfor-
mar-la en sala teatral i després
van representar obres com Camí
de Nit, 1854, Leonci i Lena, La be-
lla Helena, El balcó, Un dels úl-
tims vespres de carnaval... “Hi va
haver un abans i un després de La

bella Helena, perquè en aquell
món de revista es va veure que el
que feia ella no ho podia fer nin-
gú més: partia del seu sentit de
l’humor, de la seva intel·ligència,
era una explosió de talent genuí. I
provocava devoció”, diu Homar.
Una Bella Helena on Pasqual re-

corda que la Lizaran s’havia adap-
tat físicament tant al paper de ve-
det que semblava que feia un me-
tre vuitanta. “En el seu afany per
afinar, a més havia de trobar el
perfum de cada personatge que
interpretava. Trobar-lo i dur-lo,
encara que no li agradés. I obser-
vava molt els altres. Era una ac-
triu anglesa, que entén que el per-
sonatge és el que ella fa i també
com la veuen, la miren els altres”,
evoca Pasqual, que la recorda es-
pecialment aAl vostre gust i a Tot
esperant Godot, “on donava vida a
Vladimir, aquest clown fosc que
resumia tota la seva manera de
fer”.

EL CARÀCTER

Entre Esparreguera i París

“En ella es barrejaven Esparre-
guera, el llenguatge del cos que
havia après a l’escola de Lecoq i
el glamur que va veure a París.
Hi havia alguna cosa molt de ter-
ra que era molt reconeixible en
ella, i alhora un halo glamurós. I
aquesta combinació era única”,
diu Homar, que afegeix que “era
molt divertida, ens fèiem farts de
riure i riure”. “Explicava anècdo-
tes com ara que amb la seva ger-
mana havien muntat La cantant
calba a Esparreguera. L’endemà
la seva germana es va trobar amb
una veïna i li va dir, ‘Nena, ahir, la
funció, que et va agradar?’ i ella li
va respondre suaument i estirant

la paraula ‘Geeeens!’. Tenia una
gran capacitat per crear tertúlia i
dir gamberrades. I professional-
ment tenia els seus temps. Era
panxacontenta, es fiava molt
d’ella mateixa. Era pura intuïció,
anava fent lentament als assajos, i
de vegades, quan faltava una set-
mana, es posava malalta. En tor-
nar, de sobte ho tenia tot resolt,
apareixia la màgia”, diu Homar.
Sergi Belbel assenyala que “era
mandrosa perquè arribava molt
ràpidament als personatges”.

LA TROBADA AMB BELBEL

De ‘Morir’ a ‘Agost’

Els últims grans papers de Liza-
ran van arribar amb Belbel. Ell la
va dirigir aAgost i estava assajant
amb ella La Bête quan l’Anna va
començar a patir problemes de sa-
lut que al principi semblaven
fruit del cansament. “Vam treba-
llar junts per primera vegada
l’any 1998 amb Morir. Quan una
superactriu entra al teu text des-
cobreixes el poder de l’actor, com
el pot convertir en unameravella.
Va néixer un idil·li. Després hi va
haver un pacte de sang amb Fo-
rasters. La tenia a mig escriure i
vaig veure que si no la feia ella no
valia la pena acabar-la. Va dir que
sí. I va morir igual que el perso-
natge, de càncer. Era una actriu
molt impúdica, capaç d’enfron-
tar-s’hi. Va dir que la faria com a
homenatge a la seva germana Lo-

la, morta del mateix. Es feia esti-
mar i estimava molt. La trobem
molt a faltar. El sentit de l’humor,
la intel·ligència i humilitat. Era
un remolí d’emocions. Recordo
assajant Forasters com a l’escena
que agonitza ho fa tan bé que tots
ploràvem, i de sobte talla i diu:
‘Que ho estic fent béee?’. Era una
pallassa que feia passar del plor al
riure. Tenia poderío”.

UNA SUPERACTRIU

Seducció, família i bisturí

Xavier Albertí, actual director
del TNC, recorda que va créixer
veient-la, però no va treballar
amb ella fins al final de la seva vi-
da, a Dues dones que ballen. “I
com tots els que van treballar
amb ella, me’n vaig enamorar
profundament, com si ja la tin-
gués dins des de sempre. Gene-
rava una idea de família. No en-
traves en una persona, sinó en
una estructura familiar que t’aco-
llia amb calidesa. Era la cordia-
litat feta ésser humà, nom’ha pas-
sat amb ningúmés. Comdeia ella,
‘Et conec com si t’hagués parit’”.
I això tenia a veure, conclou, amb
què “tenia un bisturí humà com
poques actrius, un bisturí neces-
sari per acostar-se als personat-
ges. Era la millor de la seva gene-
ració, i si no hagués estat la gran
gandula que va ser, cap actriu a
Europa no li hauria passat la mà
per la cara”.c
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Anna Lizaran
fotografiada per a
la promoció d’Agost,
amb la qual triomfaria
dues temporades
seguides al Teatre
Nacional de
Catalunya

Lizaran a
Lear o el somni
d’una actriu, un
altre dels seus
grans papers,
representat
l’any 1996

L’any 1999 a
Tot esperant Godot,
una de les seves

grans interpretacions,
on donava vida a un
clown fosc que resu-
mia la seva mane-

ra de fer

La interpre-
tació de Lizaran
a La bella Helena
el 1979 va ser un
abans i un des-
prés a la seva

carrera

Amb l’actor
Lluís Homar en
una escena de
Quartet, obra

dirigida per Ariel
García Valdés

el 1993


