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Art i temps

D
edico un matí a indagar els precen-
dents iconogràfics del rei caçador,
amb ganes d’escriure un article visual
amb tot això. Com acostuma a passar,

hi ha molts menys quadres amb aquest tema dels
que podríem pensar abans de posar-nos-hi, per-
què el nombre de reis d’Espanya és limitat i el
nombre de pintors que són retratistes oficials
també. I en aquest cas no hi ha intrusos ni ama-
teurs: si retrates el rei és que el tens al davant, o
com a mínim tens el permís per fer-ho. Si no, no
hi ha quadre.Una vegada acabada la feina,m’ado-
no que en tots els retrats des de Felip V el rei
caçador sempre mira a la càmera. I que als re-
trats pintats no hi ha animals caçats. En canvi, en
els retrats fotogràfics des d’Alfons XII fins a
Joan Carles I la peça sempre hi és, cada vegada
més gran. Quan he acabatm’adono que una pàgi-
na web ha fet el mateix que jo volia fer (millor
encara, perquè inclou Franco en la mateixa posi-
ció). L’ha titulatLa escopeta nacional. I decideixo
deixar el meu article visual de banda.
Però en el transcurs d’aquest viatge per les

imatges he topat amb el retrat encara velat que
Antonio López està culminant sobre la família
reial i que, segons totes les notícies, seran lliura-
des el 23 de juny, la vigília del sant del Rei. Ló-
pez fa 18 anys que pinta el quadre, encara que
no és el més longeu, perquè Terraza de Lucio va
trigar 28 anys a acabar-lo, amb avatarsmolt dife-
rents. La qüestió en tots dos casos és com influ-
eix el mateix pas del temps d’elaboració en la
iconografia decidida al principi. El mètode
d’Antonio López, com es va veure a El sol del
membrillo i en els apunts que també va filmar
Erice amb altres quadres seus del 1990, és dei-
xar-se portar per la fusió entre la previsió i l’in-
esperat, per l’evolució mateixa que el temps
diposita en els espais i els objectes. Com s’apli-
carà aquest mètode òrfic, d’aparicions i desapa-
ricions, al retrat de la família reial? La qüestió
roman oberta en espera del quadre final, encara

que alguna cosa
se’n pot intuir
per aquesta foto-
grafia del seu es-
tudi, que revela
les tres quartes
parts del quadre
reial.
La pintura de

la família reial
no és el mateix
que un retrat de

grup per a l’Hola! amb motiu d’una celebració.
La pintura iniciada fa 18 anys ha de partir, lògi-
cament, de com eren els membres de la família
reial espanyola en aquella època, encara que
s’ha d’esperar que el retrat també hagi capturat
el temps que ha passat entre l’inici i l’entrega
del quadre. En qualsevol cas es produirà una
distància entre el temps dels retratats i la
percepció que l’espectador tindrà d’aquest
temps transcorregut, més enllà del present. sa-
bent que, per principi, una pintura tendeix a la
suspensió del temps, i per això té aroma d’im-
mortalitat.
Com jutjarem aquesta pintura? Tinc la im-

pressió que, més enllà de la iconografia, de la
proximitat o la llunyania entre els personatges,
aquesta pintura ens parlarà del temps que pas-
sa. Que és el que segurament volia el pintor.

L’actriu Anna Lizaran fotografiada divendres passat al Teatre Nacional de Catalunya

Anna Lizaran, que torna a representar des d’avui ‘Agost’ al TNC,
parla sobre l’obra i els ‘regals’ que li han arribat després de lamaduresa
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V
a fer posar dret el pú-
blic del Teatre Nacio-
nal de Catalunya do-
nant vida a una mare
de turbulenta família

addicta a les pastilles. Una mare ca-
paç gastar-se amb les seves filles
una crueltat que ni Neró i que, tan-
mateix, es va ficar el públic a la but-
xaca. Es tractava d’Agost, una peça
sobre la descomposició de la família
actual que es va convertir en el feno-
mende la temporada passada. I l’ac-
triu que va aconseguir aquesta proe-
sa era Anna Lizaran (Esparreguera,
1944), dirigida per Sergi Belbel i
amb companys brillants, des
d’Emma Vilarasau fins a Abel Folk.
Agost, de Tracy Letts, torna des
d’avui i fins al 17 de juny al TNC, i
repetirà èxit, potser perquè “parla
de l’amor, el desengany, el fracàs.
És teatre, sentiment, toca totes les
tecles”, diu Lizaran, que ha parlat
ambLaVanguardia de la seva expe-
riència a l’obra.
Per exemple, que el públic saltés

dels seients per aplaudir-la. “Va ser
perquè era l’última a aparèixer. No
m’ho esperava. Sóc molt pudorosa.
Tot i que algú va dir que quan jo
vaig saludar donava a entendre ‘oi
que ho he fet bé?’, sens dubte no ho
penso. Tinc el costat exhibicionista
de tots els actors i actrius perquè no
pot ser de cap altra manera. Si surts
a un escenari, hi han d’haver les ga-
nes de seduir. Però la resposta im-
mediata al que fas, l’aplaudiment,

és molt forta. Ets tan petit al carrer,
anant al supermercat, posant renta-
dores, tan vulnerable, que això pro-
dueix una satisfacció meravellosa.
Voldries que les persones que esti-
mes, que t’estimen, que has estimat
i ja no hi són ho poguessin viure”.
Quan va protagonitzar El ball,

també al TNC, va dir que era un
d’aquests regals que dóna la vida.
Ara, poc després, ho torna a pensar.
Però ho posa en perspectiva. “Des-
prés de ser jove passes a una etapa
que et tornes invisible al carrer i el
teatre. Ets massa jove per fer unes
coses imassa gran per a d’altres. Pe-

rò, passada la barrera de lamadure-
sa,m’han començat a aparèixer per-
les extraordinàries. Interpreto és-
sers humans que tenen aquest gruix
que dóna l’edat i la cosa viscuda.
Perquè l’actor aconsegueix l’experi-
ència a l’escenari i el que has anat
vivint, i pots treure aquestes coses
de dins teu allà dalt. I després ho
passo molt bé en aquestes compa-
nyies amb gent més jove perquè
aprens molt. Continuo sent curiosa.
Has d’estar desperta quan vas pel
carrer i mires a la gent. Descobrir,
descobrir i treballar, treballar”.

I això que Lizaran recorda que ja
té la jubilació i es diu velleta ambna-
turalitat. “És que ho sóc. No vella,
perquè tinc un esperit jove dins,
molta força i vitalitat. Fins i tot de
vegades no recordo que sóc gran.
Després, quan t’entrevisten a la tele
i passen tota la teva vida, dic, carai,
però si era bufona. I jo em pensava
que no ho era”, riu.
Pel que fa al seu personatge a

l’obra Agost, la matriarca Violet,
diu que “als personatges cal tro-
bar-los les seves raons. Ella les té.
Ha hagut de passar moltes coses.
Hi ha qui es refugia en l’alcohol.
Ella ho fa en les pastilles, perquè a
més té dolor físic. Violet no pot
suportar no tenir les persones al
seu costat i tota la seva ràbia acu-
mulada la converteix en odi i amor.
Em produeix molta tendresa en
certs moments perquè està sola i
no sap comportar-se d’una altra
manera”.
De moment, el 70% de les entra-

des per a l’obra ja estan venudes, i
Lizaran encantada que en plena cri-
si el teatre s’ompli. “No sóc Teresa
de Calcuta i no m’agrada predicar
que vingui la gent al teatre perquè
aprendrà coses i li enriquirà l’àni-
ma, però està molt bé”. Ella, diu, no
pateix la crisi, però encara recorda
“quan havia de pagar 500 pessetes
al mes per treballar a Comediants.
Em toca recollir ara”, riu. No pararà
de recollir: al costat de Jordi Boixa-
deras i Abel Folk, i dirigits per
Belbel, protagonitzarà un gran ho-
menatge al teatre en la nova tempo-
rada del TNC.c
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“Després de ser jove
passes una època
en què ets invisible
al carrer i al teatre”,
assegura Lizaran


