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A dalt, Anna Landry, mirant amb optimisme el futur. 
A baix, el grup teatral Strip, a l’Espai Àgora de Sabadell 
/ LLUÍS FRANCO

nna Landry és la més petita de tres ger-
mans nascuts en tres llocs diferents. El 
José Luis va néixer a Aulet (Osca); el Le-
opoldo, a Tragó de Noguera (la Nogue-
ra); i ella, a Sabadell. “És el que tenia la 
companyia elèctrica Enher”, diu amb 

sornegueria. La seva família va ser una de tantes que van 
haver de marxar d’aquestes localitats del Pirineu aragonès 
i català empeses per la política hidràulica del moment. Po-
bles com Tragó de Noguera van ser engolits pels embassa-
ments de Canyelles i Santa Anna. 

Amb tota la família ja establerta al barri dels Merinals, la 
nena ben aviat va demostrar facilitat per l’art dramàtic. Re-
coneix que hi ha una certa vena artística dins el nucli fami-
liar. El seu germà José Luis és un virtuós de les castanyo-
les. “A mi em va atrapar el teatre”, diu. Els primers papers 
els va fer a l’institut Ègara. “En aquell temps no ens deixa-
ven fer teatre amb els nens”, explica. La primera obra tea-
tral que van fer va ser Las campanadas, de Carlos Arniches. 
“A mi em va tocar fer d’home”, recorda. L’any següent van 
interpretar Historia de una escalera, d’Antonio Buero Valle-

Viure la interpretació com 
una segona pell

ANNA LANDRY  La seva família va arribar al barri dels Merinals des de comarques 

pirinenques. Ara forma part de la companyia formada per dones Strip Teatre

jo. “Vam insistir molt que hi deixessin participar els nens. 
Eren els anys 60. L’ensenyament mixt no estava ben vist. 
Finalment, ens van deixar fer-ho, amb la supervisió del ca-
pellà i d’una professora”, explica. Després de tastar les pri-
meres mels de l’èxit, l’Anna va decidir apuntar-se a l’esco-
la de teatre Palestra. Es va formar com a actriu i també en 
direcció de muntatges teatrals. D’aquesta primera escola 
en van sorgir diversos grups amateurs: l’any 1980 van crear 
Epidaure, una iniciativa que va abaixar el teló fa tres anys. 

Actualment, forma part d’Strip Teatre. És una petita 
companyia, formada per dones, que aquests dies està po-
sant en escena un petit muntatge, Secrets. L’obra, estre-
nada a l’Espai Àgora, voltarà ara per diverses residències 
i centres de gent gran. “És un plaer veure com són de feli-
ços els avis quan gaudeixen de la funció”, afirma conven-
çuda. Aquesta dona bellugadissa i vital confessa que el 
teatre és com la seva segona pell. “Jo no podria viure sen-
se el teatre”. S’hi ha abocat amb passió, tot i que reconeix 
que ha anat deixant molts companys d’escenari pel camí. 
Afirma que seria incapaç de deixar-ho, perquè “en els mo-
ments d’eufòria t’ajuda a ser més feliç i en els moments 
tristos t’estalvia anar al psiquiatre”. 

Pilar Armengol  •  @armengol_pilar
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