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C omprovo amb alleuja-
ment que RBA segueix 
atorgant el seu premi anu-

al de novel·la negra, tot i que cada 
vegada editi menys llibres d’aquest 
gènere i hagi deixat de ser l’edito-
rial de referència per als seus lec-
tors. No és que hagi sigut substitu-
ïda per altres, sinó que ara mateix 
ja no n’hi ha cap, encara que els 
thrillers segueixin funcionant bé al 
nostre país.
 Aquest any li ha caigut a l’esco-
cès Ian Rankin per la peripècia nú-
mero 20 del seu personatge estre-
lla John Rebus, Perros salvajes, tot 
i que també hi apareix Malcolm 
Fox, discret poli d’Afers Interns 
que va començar amb una sèrie 
per a ell tot sol –Rankin pretenia 
jubilar Rebus, però els lectors no 
el van deixar, com quan els fans de 
Sherlock Holmes van obligar Art-
hur Conan Doyle a ressuscitar-lo–, 
però va camí de convertir-se en el 
sidekick del begut, melancòlic i a ve-
gades colèric Rebus.
 Home del seu temps, John Re-
bus és devot de la música pop  
–la primera de les seves aventu-
res que vaig llegir es titula Black 
and blue, com un disc dels Stones– 
i no del jazz, com el Harry Bosch 

de Michael Connelly. Però tots dos 
estan agermanats pel fet de no ha-
ver mogut el seu personatge de la 
seva ciutat; Los Angeles en el cas 
de Bosch i Edimburg en el de Re-
bus; com van fer amb París el co-
missari Maigret de Georges Si-
menon, amb Nova York el detectiu 
Matt Scudder de Lawrence Block 
i amb Barcelona el Pepe Carvalho 
de Manuel Vázquez Montalbán.
 Qualsevol lloc pot convertir-se 
en una immensa escena del crim 
en mans d’un bon escriptor. Fins 
i tot Edimburg, una ciutat tan bo-
nica com petita que pots recórrer 
pràcticament en un sol dia. Aban-
derat del tartan noir, Rankin ha tin-
gut l’habilitat de treure a la llum 
l’inframón d’un indret en què tam-
poc sembla haver-hi gaire activitat 
a la vista. Conan Doyle, que també 
va néixer allà, no s’hi va veure ca-
paç i va haver d’instal·lar Holmes 
i Watson a Londres. Li toca doncs 
l’honor a Rankin d’haver posat la 
seva ciutat al mapa de la novel·la 
negra. Pot ser que Rebus no sigui el 
súmmum de l’originalitat, és pos-
sible que comporti massa tòpics, 
però ningú li podrà negar l’eficà-
cia a l’hora de protagonitzar unes 
trames molt ben ordides. H
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En manos de un gran 
escritor, cualquier sitio 
puede ser una buena 
escena del crimen

Claus de ‘La flauta màgica’
3Christina Scheppelmann analitza l’aclamada versió que torna al Liceu

MARTA CERVERA
BARCELONA

D
esprés del triomf obtin-
gut a l’estiu, aquesta nit 
torna al Liceu La flauta mà-
gica de Wolfgang Ama-

deus Mozart, una imaginativa pro-
ducció de la Komische Oper de Ber-
lín ambientada en el cine mut. 
Christina Scheppelmann, directora 
artística del coliseu de la Rambla, ex-
plica quines són les cinc claus de 
l’èxit d’aquest aclamat muntatge 
que recalarà una única setmana a 
Barcelona després d’acomiadar bri-
llantment la temporada anterior 
del Gran Teatre al juliol amb el 91% 
d’ocupació. Aquesta vegada, serà 
l’italià Antonello Manacorda qui 
des del fossat capitanejarà l’orques-
tra i cors del Liceu en les cinc úni-
ques funcions previstes.

DESBORDANT CREATIVITAT
3«La creativitat d’aquesta propos-
ta és sorprenent. Increïble el tre-
ball que el director australià Bar-
rie Kosky ha dut a terme amb el 
col·lectiu 1927 i les seves impressio-
nants projeccions animades», desta-
ca Scheppelmann. Admira la valen-
tia del seu  col·lega, premiat director 
artístic de la Komische Oper, a l’ho-
ra d’assumir riscos amb l’autora i di-
rectora Suzanne Andrade i el dibui-

xant Paul Barrit. Va ser Kosky qui va 
convidar aquests dos membres de la 
companyia anglesa 1927 –experts 
a experimentar en la unió de cine 
i teatre– a submergir-se en el món 
de l’òpera per primera vegada amb 
aquesta famosa partitura de Mozart 
plena de melodies reconeixibles.

FASCINANTS PROJECCIONS
3«Impressiona veure com s’integren 
en l’espectacle les fantàstiques pro-
jeccions en la posada en escena, com 
interactuen les videocreacions que 
apareixen sobre una gran pantalla 
amb els cantants». Andrade i Barrit 
han captat tot l’esperit de l’obra de 
Mozart utilitzant una àmplia paleta 
que va des de l’expressionisme fins a 
l’estil pop. Se centren en la història 
d’amor del llibret. La flauta màgica, 
obra de ressonàncies maçòniques, 
planteja el dilema filosòfic entre el 
bé i el mal, un viatge de la foscor a la 
llum. Les videocreacions i els perso-
natges ho retraten a través d’una in-
creïble simbiosi entre imatge real i 
imatge projectada. Un joc fascinant. 
 

EXCEL·LENTS CANTANTS 3«Una 
òpera no funciona sense un bon re-
partiment i el Liceu compta amb un 
excel·lent elenc per a aquesta pro-
ducció». Hi ha els tenors Jussi Myllys 

i Adrian Strooper –aquest últim ja va 
cantar el rol al juliol–, que s’alternen 
en el paper de príncep Tamino, i el 
baríton Richard Sveda, que interpre-
ta en aquesta ocasió Papageno, el seu 
aliat en aquesta aventura. Repeteixen 
la soprano Olga Pudova en l’exigent 
paper de Reina de la Nit i Maureen 
McKay i Adela Zaharia com a Pamina. 
També l’aplaudit Dmitri Ivastxenko 
torna a Barcelona per encarnar el 
gran sacerdot Sarastro, i Peter Renz, 
Monostatos, alternant-se aquest 
cop en el rol amb Johannes Dunz.

REFERÈNCIES AL CINE MUT 3«El 
cine mut connecta perfectament 
amb la trama de la història de La 
flauta màgica». El muntatge identifi-
ca el beneit ocellaire Papageno amb 
el personatge de Buster Keaton en 
pel·lícules com El maquinista de la ge-
neral, amb americana i barret de pa-
lla. El príncep Tamino llueix esmò-
quing negre i porta la cara pintada 

de blanc, a joc amb el personatge 
de la seva estimada Pamina, que és 
una rèplica de l’estrella del cine mut 
Louise Brooks a Lulú. La mare de Pa-
mina, la poderosa Reina de la Nit, hi 
apareix com una gegantina aranya, 
tot i que en lloc d’ombres teixeix fils 
invisibles per poder controlar-ho tot. 
Monostatos es transmuta en Nosfe-
ratu i el sacerdot Sarastro i els seus 
seguidors semblen clons del perso-
natge d’Abraham Lincoln a El naixe-
ment d’una nació, la pel·lícula de D. W. 
Griffith. 

CONNEXIÓ AMB EL PÚBLIC 3«La 
gent va sortir-ne encantada al juliol. 
El públic ha connectat amb aques-
ta proposta des del primer mo-
ment i el boca-orella ha funcionat a 
Barcelona. Espero que amb muntat-
ges com aquest se segueixi fomen-
tant la curiositat per descobrir coses 
diferents». Des de l’estrena el 2012 a 
Berlín, aquesta òpera entre l’òpera i 
l’animació inspirada en el cine mut 
ha triomfat a tots els teatres on s’ha 
vist, tant a Europa com als EUA. No 
cal ser un expert en òpera per dis-
frutar d’aquest muntatge. A més, és 
molt més àgil i curt que la versió tra-
dicional de La flauta màgica, ja que 
se n’han suprimit els diàlegs. Entre 
els impactes visuals i la meravellosa 
música, l’obra passa volant. H

ÈXIT D’UN ORIGINAL MUNTATGE

33 Un moment de l’adaptació de ‘La flauta màgica’ que va acollir al juliol el Liceu i que torna avui al coliseu de la Rambla.

ELISENDA PONS

L’òpera va acomiadar 
de forma brillant la 
temporada del coliseu 
el juliol passat amb  
una ocupació del 91%


