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Pep Pla, d’esquena, s’escolta embadalit la Galàctia que crea una esplèndida Anna Lizaran

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Lizaran, una de les grans

V
oldria començar amb una
pregunta: es parla prou de
la feina dels actors i de les
actrius que es dediquen
fonamentalment al teatre?
És evident que es parla

dels autors, dels directors i dels esce-
nògrafs, però l’anàlisi de la feina efí-
mera, però essencial, que fan els intèr-
prets no acostuma a anar més enllà
d’unes ratlles. I, al capdavall, el teatre
(aquí no em refereixo ara a la literatura
dramàtica ni a la plàstica) el fan els ac-
tors i les actrius. Pot semblar una
constatació massa evident, però a la
pràctica sol passar que, tal com deia, en
el comentari d’una determinada obra la
feina actoral es resol amb una frase que
conté alguns adjectius. Avui tractarem
d’Anna Lizaran, que, en el text de Ho-
ward Barker Escenes d’una execució, dirigit
per Ramon Simó, esdevé no únicament
la gran protagonista, sinó la carn ma-
teixa de la proposta. De manera que, si
no m’equivoco, qui vulgui veure una
gran actriu en tota la seva esplendor
haurà d’anar al Teatre Nacional. Un al-
tre gran actor, Ramon Madaula, està
també esplèndid, però per l’organitza-
ció del text mateix el centre és aquest
personatge de Galàctia que la Lizaran
converteix en un dels moments bri-
llants de la seva carrera.

Formada a l’escola de Jacques Lecocq
de París (és a dir, amb una dedicació
preferent a l’expressió del cos), cofun-
dadora amb Joan Font dels Comediants
i també fundadora amb Fabià Puigser-
ver del Teatre Lliure l’any 1976, Anna
Lizaran ha treballat en més de quaranta
espectacles teatrals i en una desena de
pel·lícules, ha dirigit dues propostes es-
cèniques i ha obtingut alguns dels pre-
mis més importants del nostre país.
Efectivament, qui no la recorda pro-
funda i plena de matisos a La nit de les
tríbades, lluminosa i sensual a La bella
Helena, ambigua i juganera a Al vostre
gust, tràgica i plena d’amargor a La bona
persona de Sezuan, o en la dona de per-
sonalitat immensa de L’hort dels cire-
rers...? I he triat uns exemples, molt
diferents entre ells, per tal de remarcar
l’amplitud de registres que aquesta ac-
triu ens pot oferir. No és gens fàcil ser
una màscara i un gest per a Brecht i,
amb el mateix grau d’excel·lència, un
tros de carn viva en Txékhov, o frívola
i divertida a l’opereta d’Offenbach.

Formada a França, desfogada a Co-
mediants i madurada amb coherència i
en el treball seriós dels anys dedicats al
Lliure, avui Anna Lizaran em sembla
una de les nostres millors actrius. Amb
Carme Sansa, Rosa Novell, Vicky Peña,
Carme Fortuny i algun altre nom, for-
ma una realitat actoral femenina de
primera categoria. Saben dir, saben es-
tar i, especialment, saben que quan el
teatre es produeix davant nostre no hi
ha res més important que el seu art fet
de precisió, d’energia controlada i de
matisos que es donen tant amb els ulls
com amb el gest i el so. Perquè, al
marge de la qüestió de les diferents es-
coles actorals, finalment un intèrpret és
aquell ésser humà que ens dóna amb la
totalitat del seu cos –la veu inclosa, és
clar– l’essència última de la proposta
que l’autor, el director i l’escenògraf

ens fan. Si funciona, l’art de l’actor
acompleix en el seu grau més elevat
aquell principi hegelià del sensible
concret; no hi ha art, efectivament, si la
idea no és accessible a la contemplació
en una forma sensible, si no hi ha una
objectivació que la converteixi en reali-
tat individual. I, en teatre, aquest pro-
cés culmina, o no, en l’intèrpret. Si la
feina és positiva l’obra arriba i guanya,
i si és negativa no arriba i es malmet.
No diem gran cosa, doncs, quan dedi-
quem només adjectius a la seva feina.
Caldria centrar-nos en l’ús que els ac-
tors fan dels instruments que posen en
joc, en les tècniques que els permeten
d’esdevenir davant nostre el sensible
concret a què ens referíem. Perquè,
efectivament, en l’art de l’actor el mi-
racle es dóna cada dia davant d’uns ulls
expectants que han dipositat en ells
totes les expectatives.

GALÀCTIA
L’obra de Barker funciona a partir de

la centralitat d’aquest personatge de la
pintora veneciana. Per bé i per mal, tot
gira al voltant d’ella, em penso que cal
admetre que cap dels altres personatges
no té la grandesa d’aquesta dona tota
ella feta de tensions entre les necessi-
tats de la seva carn i les tempestes in-
ternes d’una dedicació a l’art que viu no
des de l’anàlisi teòrica, sinó des de l’ar-
rel del creador que sap com li cal per
damunt de tot expressar la veritat, la
seva veritat. La Galàctia, doncs, obsedi-
da per la seva dedicació a la recerca de
la veritat artística, recondueix els altres
rols que es veu forçada a fer (el de mare,
el d’amant, el d’artista en la seva di-
mensió pública) a una sola referència:
ser ella mateixa, no perdre el contacte
físic amb el seu art, no allunyar-se de
l’impuls que la duu a expressar el que
sent i el que pensa amb una objectiva-

ció que, tot i contenir la idea, no és res
si no esdevé forma tangible en com-
pleta llibertat. Aquest procés la Galàctia
no el viu amb la raó, sinó amb la tota-
litat del seu cos, amb la carn mateixa,
una carn que necessita tant exhibir-se
com sacsejar-se per ser en tot moment
viva més enllà dels tòpics de la bellesa.

Si no m’erro, Anna Lizaran realitza
aquesta feina actoral amb una intel·li-
gència de primer nivell. És veritat que la
direcció de Ramon Simó va en aquest
sentit, que l’ajuden els vestits, la il·lu-
minació i el text que ha escrit Barker,
però tot plegat no existiria, no seria, si
ella no ho fes per a nosaltres. Lluny dels
tòpics de la bellesa corporal o artística,
lluny dels tòpics també d’una dona
dura, amb personalitat i alhora fràgil i
vulnerable, Anna Lizaran ens mostra el
personatge amb la manera característi-
ca que l’actriu té d’alçar el cap, de tan-
car la boca amb menyspreu, de mirar
posant una distància entre ella i els al-
tres personatges, amb la manera preci-
sa que té de disparar les paraules tot
impregnant-les de mil ressonàncies,
precedint-les o continuant-les amb una
pausa exacta. I, és clar, també ens mos-
tra la Galàctia, també la fa davant nos-
tre, amb la saviesa de les grans vedets
que ja no necessiten fer la totalitat del
gest, que en tenen prou d’apuntar-lo,
d’insinuar-lo, perquè saben com és d’e-
ficaç que siguem nosaltres, els especta-
dors, els que l’acabem en la recepció. El
cos de l’Anna, més aviat baix –ara amb
les formes rodones i generoses de la
maduresa, amb uns grans pits magní-
fics que esdevenen sensibles concrets
centrals no només de l’obra, sinó del
personatge mateix–, funciona perfec-
tament en aquesta interpretació: les
petites dificultats que té quan seu o
quan s’aixeca, l’arrogància amb què es
mou o escridassa els obrers, la humili-

ació que s’ha d’empassar a la cel·la, l’a-
legria de fugir-ne, el desig que la sacseja
durant un funeral... En cada moment la
Lizaran té present que ella, l’actriu, és el
personatge en la mesura que imposi la
presència física d’una dona que pensa
més amb el cos que no pas amb la raó.
Dit d’una altra manera: d’una dona que
viu la seva recerca de la veritat no pas
des de l’argumentació sinó des de la
coherència del que sent la seva carn,
naturalment amb les contradiccions
incloses. Aquí serviria de poc fer un
treball d’identificació únicament psi-
cològica amb el personatge; calia, i
l’Anna ho fa, que la Lizaran-Galàctia
anés més enllà i se’ns donés amb una
carnalitat completa. És l’única manera
possible de mostrar-nos la totalitat del
personatge, ja que, efectivament, el
personatge és així. No podia ser una
noia esvelta, no podia ser una dona
prudent, no podia ser una dona amb
miraments socials. Calia ser carn en tot
el que la carn té de vida no únicament
animal sinó com a expressió de batalles
més subtils. L’Anna juga a fons amb les
sagetes dels ulls, amb els pits generosos
i plens de moviment, amb els peus pe-
tits que donen la indefensió de la seva
gran batalla en la recerca de la veritat,
i amb les mans que aferren i acaronen,
amb la veu que serveix per a més que
per dir paraules... Fa de la respiració i de
la tebior corporal un centre absolut que
ens arriba nítidament. Sí, és una gran
interpretació. I es veu també en el sí fi-
nal, quan accepta de compartir la taula
amb el Dux que l’ha maltractada i que
l’ha usat segons la seva conveniència. És
un sí que va més enllà de l’afirmació. És
un sí que és alhora submissió aparent i
victòria plena d’orgull. És un sí impos-
sible de dir i la intenció del qual, a més,
no està indicada en el text. I la Lizaran
el diu.


