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‘Crims de sang’ de Sebastià 
Alzamora, en anglès 
L’editorial americana Soho Press publicarà 
en anglès la primavera del 2016 la novel·la de 
Sebastià Alzamora Crim de sang (Proa). Reco-
neguda amb el Premi Sant Jordi el 2011, ha es-
tat traduïda en italià, danès, polonès i francès. 
L’obra se situa a la Barcelona del 1936 i arren-
ca amb l’assassinat d’un sacerdot i un nen.

Obre una llibreria que 
ocupa 13 pistes de tennis
La llibreria Foyles inaugura nova seu a Lon-
dres de quatre pisos, amb més de 500.000 tí-
tols apilats en 6 km de prestatgeries. És la lli-
breria més gran que obre al Regne Unit al se-
gle XXI. Fundada el 1903, l’empresa espera 
plantar cara a les botigues virtuals amb un 
nou temple per als amants del paper.
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Christina Scheppelmann serà  
la directora artística del Liceu

tot i que durant tres mesos compa-
ginarà el càrrec amb la seva feina a 
Oman. 

La decisió final l’han pres el di-
rector general del Liceu, Roger 
Guasch; el director musical, Josep 
Pons; i Joaquim Molins, amb la su-
pervisió de les administracions pú-
bliques que integren la comissió 
executiva del Liceu: el ministeri 
d’Educació i Cultura, el departa-
ment de Cultura de la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Di-
putació de Barcelona. Ni Molins, ni 
Guasch ni Pons van voler parlar ahir 
amb l’ARA, però fonts del Liceu van 
assegurar que han valorat “l’experi-
ència internacional” de Scheppel-
mann, “la capacitat de treballar en 
equip i el coneixement del vessant 
econòmic de les produccions” ope-
rístiques, perquè el seu currículum 
acadèmic inclou estudis en una es-
cola de negocis d’Hamburg.  

Scheppelmann coneix bé el Li-
ceu. Hi va treballar com a directora 
artística adjunta d’Albin Hänseroth 
entre el maig del 1992 i el juny del 
1994. Abans havia passat quatre 
anys a l’agència de management 
Walter Beloch de Milà i durant el 

1992 va ser assistent de la direcció 
artística de La Fenice de Venècia. 
El 1996 va fer el salt a la direcció 
artística de l’Òpera de San Fran-
cisco, un càrrec que va mantenir 
fins al 2001. El gener del 2002 es 
va incorporar a l’Òpera de Wa-
shington, i a finals del 2012 va ac-
ceptar ser la directora general i 
artística de l’Òpera de Masqat. 

Per tant, Scheppelmann co-
neix de primera mà tres models 
operístics: l’europeu, el nord-
americà i el dels petrodòlars. “El 
que ens sembla destacable és que 
coneix molt bé tots els aspectes 
de la dinàmica operística”, diu el 
conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, que afegeix que la in-
corporació de Scheppelmann “no 
és per fer un Liceu diferent des 
del punt de vista programàtic”.  

Per a la temporada 2014-15 a 
Oman, un país amb poca tradició 
operística, Scheppelmann ha 
programat les òperes Macbeth, 
Manon Lescaut i Falstaff, a més 
del musical My fair lady, ballets 
com El trencanous i concerts de 
Paquito D’Rivera, Melody Gardot 
i el violinista Joshua Bell.e

L’alemanya Christina Scheppelmann en un acte de la Royal Opera House de Masqat. KHALID ALBUSAIDI

S’incorporarà al setembre després de deixar l’òpera de Masqat, a Oman

Vuit mesos després que Joan Mata-
bosch acceptés l’oferta del Teatro 
Real de Madrid, el Gran Teatre del 
Liceu ha decidit per fi qui es farà 
càrrec de la direcció artística. Serà 
l’alemanya Christina Scheppel-
mann (Hamburg, 1965), que actual-
ment, i des del 2012, és la directora 
general i artística de la Royal Ope-
ra House de Masqat, a Oman.  

La designació s’ha produït des-
prés d’un llarg procés de selecció 
que va començar l’octubre del 2013. 
Es va treballar amb 49 candidatu-
res, de les quals van sortir les nou fi-
nalistes. El procés s’ha allargat més 
del que havia previst el president 
del Patronat de la Fundació i del 
Consorci del Gran Teatre del Liceu, 
Joaquim Molins, que el 4 d’octubre 
va dir que l’objectiu era “tenir nou 
director artístic a principis del 
2014”. Ara, si tot va segons els ter-
minis anunciats ahir, el nomena-
ment definitiu de Scheppelmann 
serà el 27 de juny, i començarà a tre-
ballar al Liceu a partir del setembre, 
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Anglaterra ja fa molt de 
temps que es va treure de 
sobre la fama injustifica-
da de ser “das Land ohne 
Musik”, el país sense 

música. És especialment remarca-
ble l’abundor de compositors de 
gran interès que hi podem trobar al 
segle XX, una riquesa que té conti-
nuïtat en la centúria present. L’úl-
tim concert de la temporada a L’Au-
ditori del conjunt Barcelona 216 va 
servir com a repàs sintètic d’alguns 
noms destacats de la música brità-
nica, tot i que el programa anunci-
at en principi, centrat només en cre-
adors actuals, va donar pas a un car-
tell equilibrat entre compositors 
desapareguts ja fa dècades i autors 
en actiu, perdent, en el procés, el 
sempre estimulant Thomas Adès.  

El compositor menys conegut de 
la sessió, amb diferència, era Alan 
Rawsthorne (1905-1971), de qui Jor-
di Masó i Marc Galobardes van in-
terpretar la Sonata per a violoncel i 
piano. Composta el 1948, l’obra pre-
senta algunes concomitàncies amb 
Xostakóvitx que els dos intèrprets 
no van obviar. En el cas de la prime-
ra de les tres suites per a violoncel 
sol de Britten, el referent és Bach o, 
més aviat, Bach interpretat per 
Mstislav Rostropóvitx. Va ser una 
llàstima que Galobardes només ofe-
rís quatre moviments, en una lectu-
ra que va guanyar progressivament 
en seguretat i intensitat. 

La recta final de la sessió estava 
centrada en dos dels compositors 
anglesos de més anomenada del 
moment. Elena Rey va defensar 
amb encert el refinament expressiu 
de les Tres miniatures de George 
Benjamin. La violinista es va dividir 
amb la viola de Mariona Oliu les du-
es pregàries de Julian Anderson, 
unes peces de to enèrgic tot i el títol. 
Anderson també era l’autor de 
l’obra que tancava el concert, The 
Colour of Pomegranates, per a flau-
ta i piano, de la qual Jordi Masó i Da-
vid Albet van recrear el seu sugges-
tiu orientalisme. La proposta era, 
sens dubte, minoritària, però me-
reixia una assistència no tan escas-
sa. Seguim tenint un problema amb 
la música actual.e
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