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L’actriu Mercè Bruquetas
mor als 82 anys

TEATRE 3 OBITUARI

b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’actriu catalana Mercè Bruquetas,
guardonada el 1999 amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat, va mo-
rir ahir a Barcelona als 86 anys. El
funeral per la intèrpret se celebra
avui a la capella del Tanatori de Sant
Gervasi de Barcelona. Nascuda a Vi-
lassar de Dalt (Maresme), Bruquetas,
que va rebre l’any 1977 el premi
Margarida Xirgu atorgat per la pe-
nya teatral Carlos Lemos, va partici-
par en el repartiment d’obres tea-
trals com Allò que tal vegada s’esdevin-
gué, de Joan Oliver; El embrujado, de
Ramón María del Valle Inclán, i
Mercè dels uns, Mercè dels altres, de

Carles Valls. També va fer incursions
en cine i televisió. El 2000 va inter-
pretar Revisió anual amb Mercè Co-
mes i Lluïsa Cunillé, dirigida per Pe-
re Daussà, i va participar en sèries
de televisió de TV-3 com Jet Lag i Nis-
saga de poder.H

La intèrpret havia
treballat en obres de
cine, teatre i televisió

33 Mercè Bruquetas.

Julian Temple Director R REIVINDICA JOE STRUMMER

«La fama és una droga,
gairebé com l’heroïna»

A LA CONTRA 3 DEMÀ COMPLEIX 53 ANYS 3 NASCUT A LONDRES 3 VA RODAR AMB BOWIE I ELS SEX PISTOLS

EFE / ALBERTO MORANTE

Recorda el líder de The
Clash a ‘Joe Strummer:
The Future is Unwritten’,
que ahir es va presentar
al festival de Gijón

NANDO SALVÀ
GIJÓN

Tot i que van firmar discos tan influ-
ents com London Calling i tan revolu-
cionaris com Sandinista, la gent acos-
tuma a oblidar que The Clash va ser
una de les bandes més importants
dels últims 30 anys. Deu ser perquè
el seu líder, Joe Strummer, no va
morir jove i de forma vistosa, sinó fa
cinc anys, als 50, al sofà de casa.

–¿Què converteix Joe Strummer en
una de les figures més importants
de la música moderna?
–Principalment, la seva honestedat.
Encara que no era tècnicament molt
dotat, utilitzava la música com una
forma de comunicació molt directa i
tremendament poderosa. Era un
filòsof, el transmissor d’un sistema
de codis molt pràctics que ens van
ensenyar a entendre la vida. A la
pel.lícula, per exemple, Johnny
Depp confessa que si ell ha portat
un tipus de vida allunyat del circ ho-
llywoodià és perquè, d’alguna mane-
ra, créixer escoltant la música de
The Clash el va prevenir davant dels
seus perills.

–The Clash va ser una banda única,
però la seva evolució està marcada
per dos mals molt comuns en el
món de la música: l’empatx de fa-
ma i les col.lisions d’egos.
–A totes les bandes britàniques que
aterraven als Estats Units els passava
el mateix. El mercat americà és molt
ferotge, t’exigeix un compromís co-
mercial enorme. Malgrat que The
Clash van fer saber al món que sen-
tien aquesta pressió i van fer bande-
ra de la seva integritat artística, és
obvi que Strummer va ser víctima
de la fama, i aquest va ser l’origen
del seu enfrontament amb la resta
de la banda. La pel.lícula, espero,
funciona a manera de reflexió sobre
la cultura de la celebritat. La fama és
com una droga, gairebé com l’he-

roïna. Comences a tocar en estadis,
davant de 50.000 persones, i se te’n
va l’olla. Fixa’t en U2 o Britney
Spears.

–De fet, a la pel.lícula Strummer as-
senyala que quan comences a fer
concerts en grans estadis és que la
teva carrera s’està enfonsant. ¿Hi
està d’acord?
–Sens dubte. En l’èxit o el fracàs
d’un concert hi participen uns
quants elements: els músics, és clar,
però també la seva interacció amb
l’audiència, i les dimensions de l’es-
cenari, i la proximitat dels músics
entre si i, sobretot, la possibilitat

que, en qualsevol moment, passi al-
guna cosa inesperada. En els grans
concerts d’estadi tot està calculat
com un perfecte mecanisme de re-
llotgeria, no hi ha lloc per a la
màgia. A més, les lletres de The
Clash eren molt revolucionàries, i és
una mica estrany mirar de fer la re-
volució quan et situes tan amunt i
tan lluny del teu públic.

–En els primers compassos, la seva
pel.lícula funciona a manera de re-
trat de la societat britànica dels 60 i
els 70. ¿En quina mesura va estar la
sensibilitat artística de Strummer
influenciada per l’entorn?

–Molt, perquè va néixer al mateix
centre de la cultura creativa conegu-
da com a punk, i el seu objectiu com
a artista va ser, des del principi, re-
moure els seus fonaments. De fet, la
música de The Clash va rebre moltes
crítiques, almenys inicialment, per-
què la gent no entenia que una ban-
da sorgida en plena efervescència
punk tingués la barra d’utilitzar rit-
mes jamaicans i llatins. Strummer,
en canvi, havia crescut viatjant al
voltant del món perquè el seu pare
era diplomàtic, i aquesta fusió en-
carnava justament la seva forma
d’entendre la música.

–A nivell formal, hi ha una diferèn-
cia notable entre la primera part de
la pel.lícula, de ritme frenètic, i la
resta, més sòbria. ¿Quin sentit
dramàtic té aquesta estructura?
–És com un mirall de la mateixa car-
rera de Joe Strummer. El principi és
un collage d’imatges i sons, de frag-
ments de pel.lícules i radiofònics, de
notícies televisives i fotografies per-
què reflecteix una època en la vida
de l’artista en què s’absorbeixen tota
mena d’influències. Després es mo-
dera perquè relata una època en la
vida de Strummer plena d’esdeveni-
ments que inviten a reflexions uni-
versals sobre la música i la condició
de l’artista.

–En l’escena musical actual no
sembla haver-hi cabuda per a
músics com Strummer, gent que,
d’alguna manera, funcionaven com
a transmissors d’estils de vida. ¿Per
què?
–A tot el món s’ha produït un procés
increïble de fractura de la cultura de
l’entreteniment, de manera que és
difícil que la gent que té coses a dir
arribi al gran públic. Els músics que
van tenir verdadera influència social
van existir només entre les dècades
dels 50 i els 80. Després, la indústria
va decidir que no li interessava que
el públic pensés, així que la música
amb substància va començar a ser
substituïda per la música idiota.
Quan la gent s’atipi de tantes
cançons porqueria i comenci a vo-
mitar tota aquesta merda, llavors
potser tornaran a deixar-se guiar per
artistes de debò.H

«Quan la gent
s’atipi de música
porqueria tornarà a
deixar-se guiar per
artistes de veritat»




