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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
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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
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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
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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
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