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Unadolorosa
foscord’agost

S’
ha apagat al matí
d’un lluminós dia
d’agost. Mercè An-
glèsha lluitat pel tea-

tre cada hora hàbil dels darrers
mesos, tot i que el càncer insa-
ciable li robava de mica en mi-
ca la capacitat de treballar, de
respirar, de viure. Conscient de
les seves limitacions, quan el
mal ja l’havia encalçat, no va vo-
ler actuar en l’última obra de la
seva estimada companyiaQ-Ars
Teatre, però tampoc no volia
allunyar-se de la gent amb la
qual havia compartit tantes de-
dicacions professionals. L’obra
era L’alè de la vida (The breath
of live) de David Hare i l’actriu
es va quedar a la vora del tre-
ball diari de les companyes
Anna Güell i Mercè Arànega,
que interpretaven el text de
l’autor britànic traduït perMò-
nica Bofill.
Com podia abdicar d’un dià-

leg que parlava de l’alè vital de
dues dones i que a ella el destí li
robava prematurament i cruel?
Mercè Anglès va voler ser l’aju-
dant de direcció de Magda
Puyo i participar així, entre cai-

xes, de les hores prèvies a l’es-
trena de l’espectacle. Va ser el
seu últim i meritíssim triomf.
Després dels estudis a Barce-

lona i a París, una joveníssima
Mercè Anglès es va iniciar i va
créixer professionalment sota
el mestratge de directors de
tan acusada personalitat com
Ricard Salvat, Carme Portaceli,
Calixto Bieito, l’esmentada
Magda Puyo, Sergi Belbel... Les
seves primeres interpretacions
delataven ja el delit per un estil
apassionat i una obsedida vo-
luntat de connectar amb l’es-
pectador.
I equipada amb una segure-

tat suficient, es llançà a partir
del 1990 a la conquesta d’un
espai que pogués governar ar-
tísticament amb prou autono-
mia i amb capacitat per atreure
les complicitats necessàries
per crear un equip de treball
solvent i obert a les aportacions
externes que es consideressin

prou atractives. Va ser gràcies
a aquest esforç que l’actriu va
poder fundar i inaugurar l’Ar-
tenbrut l’any 1993, un local de
programació eclèctica situat al
carrer Perill de Gràcia, que va
permetre la descoberta de nous
valors del teatre autòcton i el
naixement del projecte més es-
timat de Mercè Anglès i pel
qual serà recordada en la histò-
ria del teatre català contempo-
rani: parlo de la creació el 2002
de la companyia Q-Ars Teatre
amb la gran actriu Anna Güell i
que ben aviat fou reconeguda
per un llenguatge, més omenys
captivador, però poderosa-
ment innovador.
La consolidació del nou grup

va ser tan ràpida que quan l’Ar-
tenbrut va haver de tancar el
2005 a causa dels desfermats
interessos immobiliaris, Q-Ars
Teatre ja gaudia del suport
d’un públic fidel, admirador de
l’audàcia i ambició del nou
col·lectiu femení i de la crei-
xent qualitat de les seves pro-
duccions. La companyia es de-
cantà preferentment per uns
textos d’arrel clàssica tractats

mitjançant una dramatúrgia ri-
gorosament actual, una línia
que, al costat de les versions de
Fedra iElectra, va oferir una es-
plèndida trilogia dirigida per
Oriol Broggi i vista parcialment
al Teatre Nacional de Catalu-
nya: Antígona, Les Suplicants i
La Ilíada.
Força espectacles lleugers

però investits d’una gran origi-
nalitat i intel·ligència, com ara
Rive Gauche, sobre el París dels
anys vint, van permetre com-
provar la gamma de registres
molt respectable de què va sa-
ber dotar-se l’actriu. Tot i això,
sempre van ser clares les seves
preferències. Shakespeare,
Büchner, Molière, entre d’al-
tres, van ser interpretats per
Mercè Anglès, quasi sempre en
companyia d’Anna Güell, a qui
traslladem avui, d’una manera
especial, el condol per la mort
de la seva sòcia i col·lega.
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Uncreador

ARXIU

ARXIU

S
e’l veia ja molt marcat
per la malaltia més que
per l’edat en les últimes
aparicions dels darrers

temps, encara que havia fet
plans per celebrar amb la seva
Orquestra del Segle XVIII el seu
vuitantè aniversari d’aquí a un
parell de mesos. Lamentable-
ment ens acaba de deixar. Va ser
assidu dels nostres escenaris.
I sembla que és temps de co-

miats; dos anys enrere el de Gus-
tav Leonhardt, a qui Brüggen ad-
mirava pel rigor i la profunditat
de la feina i especialment en la
seva interpretació de Bach. Eren
contemporanis, i nascuts als Paï-
sos Baixos. Holanda va ser un
dels centres d’on va sorgir la
nova escola revisionista de les in-
terpretacions de la música del
barroc, de la qual Brüggen i Leon-
hardt eren clars artífexs, al
costat d’altres noms de gran im-
portància.
L’Haia va establir paràmetres

en aquest sentit, i d’aquells anys
pioners són els grans d’avui: l’ho-
landès Ton Koopman, els bel-
gues Herreweghe i els germans
Kuijken, i altres notoris dels
anys quaranta, que al costat de
Jordi Savall constitueixen l’edat
d’or de la interpretació i revisió
de la música del barroc i ante-
rior, encara que els seus treballs
van arribar a Mozart i Beetho-
ven. Un terreny en el qual Brüg-

gen ens ha deixat importants ex-
periències, en particular amb la
seva versió de les nou simfonies.
La formació de Frans Brüggen

ens il·lustra en aquest sentit: va
estudiar la flauta de bec, en la
qual va sobresortir com a intèr-
pret, un instrument de clara ads-
cripció renaixentista i barroca, i
també va fer a Amsterdam els es-
tudis de musicologia, la discipli-
na que va acompanyar tot aquest
procés de les anomenades músi-
ques antigues. De molt jove –ja
excel·lent flautista– va accedir
amb poc més de vint anys a ser

professor el 1955 al Conservatori
Real de l’Haia, centre que va di-
fondre aquests estudis especialit-
zats, juntament amb l’homòleg
de Brussel·les on ensenyaven els
Kuijken, una especialitat que
aviat va ser incorporada als
grans centres mundials.
Van ser aquells anys seixanta i

setanta d’enorme creativitat en
la interpretació de Bach, la recu-
peració del so més proper a l’ori-

ginal de les seves cantates, en ver-
sions en què la tècnica vocal tam-
bé va avançar deixant de banda
les vigents actituds romàntiques
del bel canto. I també dels
músics del barroc francès, cas de
Rameau, del qual Brüggen va
deixar memorables enregistra-
ments a la flauta.
Però com també va fer Har-

noncourt amb les grans orques-
tres simfòniques treballant en
l’expressió, la subtilesa i la lleuge-
resa dels arcs per arribar a ver-
sions renovades i d’enorme clare-
dat enmúsiques deMozart, Bee-
thoven i fins i tot de Berlioz,
Schumann... Brüggen va abordar
el 1981 un projecte emblemàtic
creant l’Orquestra del Segle
XVIII (al costat de l’amic i mu-
sicòleg Sieuwert Verster) amb
joves intèrprets de diferents paï-
sos (un terç d’holandesos)
especialitzats en les noves tèc-
niques d’interpretació i de vega-
des amb instruments originals o
còpies. Alguns treballen ara en el
nostre àmbit.
I continuant els passos deHog-

wood, encara que ambmés eficà-
cia, sensibilitat i precisió en la fei-
na instrumental, va abordar per
al segell Phillips l’enregistra-
ment de les simfonies de Beetho-
ven, sorprenent crèduls i incrè-
duls amb la primera sèrie de les
núm. 1, 2 i 5 i altres obres.
Els incrèduls, fidels al reperto-

ri de les grans orquestres tradi-
cionals, del seu so potent, de la
seva força expressiva, van dub-
tar de l’eficàcia de l’experiència,
i gairebé van considerar aquest
gran músic un arqueòleg, encara
que aviat la realitat va mostrar la
sensibilitat i la capacitat que té
l’art i l’artista de veure les coses
des de diferents punts de vista
quan es treballa com Brüggen.
La sensació era la de ficar-se
dins de les tripes de la partitura,
dels seus clarobscurs, del color.
Un músic renovador que pensa-
va continuar dirigint fins a l’úl-
tim dia.
L’Orquestra del Segle XVIII

prepara la seva 121a gira amb
una versió de Così fan tutte, de
Mozart, que serà dirigida per Ed
Spanjaard. El trobarem a faltar.

JORGE DE PERSIA

OBITUARIS

Revisionista de la
música del barroc,
el seu treball va
arribar tot i això a
Mozart i Beethoven

Actriu teatral

Flautista i compositor, creador de l’Orquestra del Segle XVIII

Avui fa un any

Alfonso Domínguez Fernández
Alfonso Ramón Fernández Antón
Amparo López Cara
Ana Navarro Navarro
Antoni Benet Vidal
Antonio Baena Vílchez
Carme Farre Baste
Carmen Román Román
Dídac Serrano Tamborero
Diego González Ayllon
Gloria Pérez Fernández
Hortènsia Arisó Monsó
Jaume Atimira Alié
José Rodríguez Martínez
José Vilar Martínez

Josep Daroca Bohigas
Juan Antonio Aguilera Malagón
Juan Manuel Lucena Gutiérrez
Lluís Casamada Presas
Luis Boj Aguilar
Magda Pallarola Sagristà
Manuel Mañes Pertegaz
Maria Gibert Gomis
Maria Pascual Tarrasa
Paquita Sastre Sarasa
Pepita Benavent Coves
Rafael Redondo Conde
Rosalía Martínez Bulez
Toni Rius Pedrol
Vicent Caselles Costa
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