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S e’ns ha mort Malcolm 
McLaren, l’home que es 
va inventar els Sex Pistols 

i que es va construir una carrera 
professional basada gairebé ex-
clusivament en la barra, i alguns 
el trobarem a faltar. En una èpo-
ca pop com la present, regida per 
santets com Bono i el calb sensi-
ble de Coldplay, es troba a faltar la 
presència de grans descarats com 
el senyor McLaren que imprimei-
xin al rock and roll les necessàri-
es dosis de diversió, escàndol i ga-
nes d’armar-la ben grossa.
 Malcolm McLaren va venir a 
aquest món a fer-ne de grosses, i 
si pel camí aconseguia lucrar-se, 
doncs millor. Va viure tota la seva 
vida de la música sense saber can-
tar, compondre o tocar cap ins-
trument, i va arribar fins i tot a 
gravar alguns discos al seu nom 
dels quals, encara ara, no sabem 
si eren unes obres mestres o unes 
porqueries insofribles. La seva es-
pecialitat era manipular: perso-
nes, situacions, cançons alienes, 
fonts d’ingressos, pel·lícules (en-
cara que el director de La gran es-
tafa del rock and roll fos l’insubs-
tancial Julien Temple, allò era 
un compendi del més didàctic 
del pensament del senyor McLa-

ren, per dir-ho d’alguna manera). 
Quan va trobar quatre xavals de 
classe baixa amb tanta energia 
com escàs discurs, els va batejar  
amb el nom de Sex Pistols i els va 
utilitzar per a la seva diversió fa-
vorita: forrar-se i tocar els nassos 
a dojo.
 Cert: als pobres New York 
Dolls, que ja no passaven pels 
seus millors moments, els va aca-
bar de rematar al vestir-los de 
plàstic vermell i fer-los sortir a ac-
tuar amb banderes comunistes al 
fons; Bow Wow Wow, grup que el 
nostre home es va treure de la mà-
niga, no va arribar gaire lluny, tot 
i que va aconseguir molestar al-
guns amb aquella cantant menor 
d’edat mig en pilotes que devia 
haver tret d’algun hospici; des-
prés de passar unes hores amb ell, 
l’inefable Adam Ant es va conver-
tir en un dels pallassos més esti-
mulants de l’escena pop de tots 
els temps, híbrid impossible en-
tre Bryan Ferry i Liberace…
 És possible que Malcolm McLa-
ren fos més un pillet que no pas 
un productor musical, però, a di-
ferència de genis com Joe Meek 
i Phil Spector, mai se li’n va anar 
l’olla: s’ha de ser molt assenyat 
per deixar una empremta tan in-
deleble en l’escena pop sense sa-
ber gaire de lletra. H
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LA MOSTRA DE 
CINE DE LLEIDA 
S’ANIMA AMB 
MARISA BERENSON
Lleida q Marisa Berenson (a la 
imatge, fent fotos a la Seu Vella) va 
animar ahir l’estrena a la Mostra 
de Cinema Llatinoamericà de 
Lleida d’El discípulo, d’Emilio Ruiz 
Borrachina, on encarna la mare de 
Jesús. El festival, que s’acabarà el 
dia 16 amb un homenatge a Juan 
Diego, es va inaugurar divendres 
amb El estudiante, de Roberto 
Girault. Guillermo Toledo va donar 
el premi d’honor al seu amic 
Ernesto Alterio, la mateixa distinció 
que va rebre Icíar Bollaín de mans 
d’Ignasi Guardans, director de 
l’Institut de Cinematografia i Arts 
Audiovisuals. ROSA MATAS

va presentar a Barcelona.
 La responsabilitat de l’orquestra 
recau en Ivor Bolton, que també va 
alabar el director d’escena: «Christof 
Loy és creatiu. A diferència d’altres, 
no té afany de retallar la música». 
Bolton ha treballat amb un orques-
tra reduïda, semblant a la que Mo-
zart va utilitzar a l’estrenar l’obra al 
Burgtheater de Viena el 1782. I l’ha 
situat en un fossat més elevat. 
 La producció, que dura unes qua-
tre hores amb descansos inclosos, va 
ser considerada Millor Espectacle de 
l’Any per la revista Opernwelt. Aviat 
sabrem si la crítica catalana opina el 
mateix. H

33 Objecte de desig 8 La soprano Diana Damrau (Konstanze), en escena amb l’actor Christoph Quest (Selim).

Després de 25 anys d’absència, tor-
na aquesta nit al Liceu El rapte en el 
serrall, popular obra de Mozart que 
permetrà veure el debut al coliseu 
barceloní de l’aclamada soprano 
alemanya Diana Damrau. Ella in-
terpreta Kontanze, una dama espa-
nyola capturada per pirates i tan-
cada en un harem de la qual s’ena-
mora el paixà Selim, interpretat 
pel gran actor Christoph Quest.
 Aquesta versió del director d’es-
cena Cristof Loy deixa de banda 
l’exotisme oriental i les diferènci-
es entre moros i cristians per apro-
fundir en la fragilitat de l’ànima, 
un gran tema de les òperes de Mo-
zart. «En aquesta producció, a dife-
rència d’altres, s’intueix que hi ha 
un llaç entre Konstanze i el paixà. 
És molt sentimental. Per això quan 
arriba Belmonte, el seu nòvio, per 
rescatar-la, ella no s’atreveix a mi-
rar-lo als ulls. Té un dilema», diu la 
cantant protagonista. 

Diàlegs i àries

Aquesta producció del Teatre de la 
Monnaie de Brussel·les i l’Òpera de 
Frankfurt penetra en la psicologia 
dels personatges. «Treballar amb 
Loy és increïble perquè et fa viure 
la interpretació al màxim. És molt 
intens», va destacar Damrau, que 
en aquest muntatge es debat en-
tre la impressió que li causa Selim, 
un home culte i intel·ligent, model 
del governador il·lustrat, i els seus 
sentiments per Belmonte (Chris-
toph Strehl, tenor), que no veu des 
de fa mesos. 
 Per la seva gran qualitat musi-
cal, El rapte en el serrall és molt supe-
rior al clàssic singspiel (teatre par-

lat) i més pròxim a l’òpera còmica 
francesa. Inclou diàlegs intercalats 
entre àries i números de conjunt. 
Loy ha mantingut la majoria del text 
parlat per generar més tensió entre 
els personatges. 
 «Per a un cantant, anar canvi-
ant del text parlat al cantat és difí-
cil. Molts directors s’estimen més 
fer retallades per evitar riscos. Pe-
rò en aquesta versió hi ha moments 
de suspens on les paraules, com les 
atmosferes i els silencis, són clau», 
assenyala Damrau, que debutarà al 
coliseu amb aquest exigent rol amb 
què Edita Gruberova, una de les can-
tants més venerades pels liceistes, es 
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Un segrest sentimental
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El Liceu estrena avui una versió d’‘El rapte en el serrall’ que aprofundeix en les 
contradiccions de l’ànima H L’obra no es representava a BCN des de feia 25 anys

RECUPERACIÓ D’UNA EMBLEMÀTICA ÒPERA DE MOZART

L’aclamada soprano 
alemanya Diana Damrau 
debuta al coliseu de la 
Rambla amb aquest 
muntatge de quatre hores


