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Vegeu l’acústic d’‘Antònia 
Font’ amb el mòbil
o a e-periodico.cat

L’incorregible Abert Pla, cantant: 
«Jo em vaig follar l’Antònia Font 
en un avió». L’artista de 

Sabadell va escollir la divertida peça 
Antònia Font per a aquest acústic. Una 
lletra que no té pèrdua, que culmina 
assegurant el següent: «I és que no van 
ser els Manel ni el Quintana, ni el 
Portet / ni tan sols el Marc Parrot i molt 
menys va ser el Raimon. / Jo vaig ser el 
gran triomfador del festival Mallorca 
Rock!» Per cert, aquesta mateixa nit el 
cantautor, guitarrista i actor segur 
que triomfarà al festival Aúpa Lum-
breiras de la localitat de Villena 
(Alacant). El seu nom és un dels 
reclams del nodrit 
cartell.  NÚRIA 

MARTORELL

18.

les cançons d’‘el periódico’

El cantautor 
que es «va 
follar»  ‘Antònia 
Font’ en un avió

albert 
pla

FERRAN SENDRA

Mor l’actriu Mercè 
Anglès als 53 anys
Va fundar la companyia Q-arts Teatre amb Anna Güell 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

l’ 
actriu Mercè Anglès, 
fundadora i membre de 
la companyia Q-arts Tea-
tre amb Anna Güell, va 

morir ahir víctima d’un càncer con-
tra el qual lluitava des de fa anys i 
que l’havia apartat dels escenaris 
durant els últims vuit mesos. 
 Va ser sobre les taules on la intèr-
pret de Tarragona va desenvolupar 
una llarga carrera de tres dècades 
que la va portar a treballar amb di-
rectors com Calixto Bieito (El rei Joan 

i El jòquer), Sergi Belbel (L’inspector), 
Carme Portaceli (Els vells temps), 
Ricard Salvat (Okupes al museu del Pra-
do) o Magda Puyo (El suïcida). Amb 
Puyo havia estat preparant el nou 
projecte  de la seva companyia, L’alè 
de la vida, de David Hare: havia fir-
mat amb ella l’adaptació i l’havia 
ajudat en la direcció després de dele-
gar la interpretació a Mercè Aràne-
ga. Aquesta acompanyarà Anna 
Güell en el duel de dues dones, 
l’amant i l’esposa d’un home que 
han compartit durant 25 anys, en 
una obra que s’estrenarà la pròxima 
temporada i servirà d’homenatge a 
la desapareguda actriu.   

LES DONES, PROTAGONISTES /Anglès, que 
va estudiar dramatúrgia a l’antiga 
Escola Municipal d’Art Dramàtic de 
Tarragona (EMAT),  va fer els primers 
passos entre bastidors de la mà de 
Pere Salabert, Ramon Simó i Pere Sa-
gristà; i amb les companyies La Mo-
derna i Trono. Encara que es va de-
cantar pel teatre, també va aparèixer 
en sèries de TV-3 com Estació d’enllaç, 
Laberint d’ombres i La Riera. 
  Actriu intensa i de perfil dramà-

tic, el 2002 va fundar amb Anna 
Güell Q-arts Teatre amb la intenció 
d’invocar els clàssics –donant el pro-
tagonisme als personatges feme-
nins– per comprendre millor el pre-
sent. Així ho van fer amb F3dra. Plea-
sure and pain, Suplicants, l’elogiada 
Electra de Broggi o Ilíada, la versió 
d’Alessandro Baricco sobre l’epope-
ia homèrica que van portar al Festi-
val de Mèrida el 2010 sota la direcció 
de Tom Bentley-Fisher. També van 
rescatar des d’una mirada contem-
porània textos de Shakespeare (El 
mercader o Invocació, a partir de Ricard 
III); Georg Büchner (Leonce i Lena), Mo-
lière (El misantrop) o Fassbinder (Les 
amargues llàgrimes de Petra von Kant). 
 Directors com Pep Pla, Manel Du-
eso, Rafel Duran, Oriol Broggi, Mari-
lia Samper, Ferran Madico i Lurdes 
Barba van treballar per a la seva com-
panyia, i Marc Rosich els va escriure 
Rive gauche, una història d’amor al 
París literari i cabareter d’entreguer-
res. Altres títols van ser Anem a fer una 
musa, Benefactors o Udol, un homenat-
ge al món de la creació artística a la 
qual Anglès va dedicar la vida amb 
gran talent i passió. H

dol en l’escena caTalana

L’actriu Mercè Anglès, en una foto promocional. 
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