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El taxista i el Rei

D
illuns al matí, a les 10.30, 
minut més minut menys, 
m’assec davant l’ordina-
dor i comprovo, amb dis-

gust, que internet no funciona com 
hauria de funcionar: el navegador 
no corre com de costum. Necessito 
informació urgent i no hi ha mane-
ra d’aconseguir-la. Diversos intents i 
res. L’emprenc contra el router, la fi-
bra òptica i el que va inventar la xar-
xa de xarxes. Abandono. Surto de ca-
sa i aturo un taxi. Per facilitar-li es-
pai a la meva pota coixa ocupo el 
seient del davant, al costat del con-
ductor. Li dic bon dia i li indico el 
destí. El taxi arrenca i el taxista em 
deixa anar:
–Els elefants deuen estar brindant 
amb xampany, ¿oi?
–¿Perdoni?
–Que els elefants deuen estar fent 

–A quan caçava elefants, allà a 
l’Àfrica.
–¿Qui? 
– El Rei.
–¡Ah!
 Em reafirmo en el meu pensa-
ment que aquest matí de dilluns es-
tà sent estrany: internet es comporta 
de manera estranya i el taxista tam-
bé. Observo la cartolina enganxada 

al tauler de control: «Amb el papa 
Francesc, sortim a les places a anun-
ciar Jesucrist. Ell ens salva». Em pre-
gunto si el taxista no deu voler gua-
nyar-me per a la seva causa i m’està 
sotmetent a un test de fe cega. Opto 
per un silenci caut. Ell continua:
–¿No ho sap?
–¿El què?
–Això del Rei. 
–¿Què és això del Rei?
–Que Rajoy ha dit que se’n va. 
–¿Que se’n va Rajoy?
–No. El Rei. Marxa.
–¿A on?
–Que ha dimitit. Que ho deixa.
–¿El Rei? 
–Joan Carles I. Ho ha deixat. Bé, que 
ho deixarà. Això ha dit Rajoy.
–¿Quan?
–Ah, no ho sé. Avui, demà, demà pas-
sat. Un dia d’aquests.
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–No, ¿que quan ho ha dit, Rajoy?
–Fa una estona, a la tele.
 Començo a lligar caps. Penso en 
el col·lapse d’internet. Lògic, donada 
la noticia. Ara sóc jo qui pregunta:
–¿I ha dit que el Rei abdica?
–Que ha presentat la dimissió. Però 
que no se sap encara si l’hi accepta-
ran. Ho diran aquest migdia.
 Connecto el mòbil i busco la no-
tícia. Totes les apps de premsa tre-
uen fum: «El Rei abdica». Aquest és 
un dilluns que passarà a la histò-
ria, em dic. Miro per la finestreta: 
la gent camina normal, parla nor-
mal, compra normal, com cada dia. 
I jo viatjo en un taxi normal, amb 
un taxista normal (?) cap a un destí 
normal. 
 Normal. 
 Tot molt normal.
 ¿O no? H

puntsa

córrer el xampany, ¿no li sembla?
 Intento comprendre quin sentit 
té la frase. No me’n surto. Em sona si 
fa no fa com: «¿A vostè li agrada que 
les vaques volin?» Penso que m’ha to-
cat un taxista surrealista. El del vo-
lant insisteix:
–¿Oi que sí?
–Perdoni’m, però és que no l’entenc. 
No sé a què es refereix.

  

  

Joe Henry, la pau 
pot ser excitant
CRÒNICA El cantautor va repassar a Luz de 
Gas el seu adult i introspectiu ‘Invisible hour’

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

En els recitals de Joe Henry no hi ha 
res que sobri, ni s’observen rastres de 
farsa, ni de sobreactuació, ni contor-
sions de creador incomprès. Dijous, 
a Luz de Gas (Guitar Festival), per no 
haver-hi, ni tan sols hi va haver gaire-
bé bastides instrumentals en què re-
colzar-se més enllà de la seva guitar-
ra, un ocasional piano i un parell de 
còmplices que anaven i venien. Però, 
de nou, l’autor de Don’t tell me, èxit de 
la seva cunyada Madonna, va tras-
passar l’escenari amb les seves his-
tòries adultes, reduïdes a l’esquelet 
però igual de boniques i commove-
dores que en les gravacions.
 Amb Invisible hour, el disc que ha 
publicat aquesta setmana, Henry de-
mostra que compondre cançons so-
bre una feliç vida conjugal de llarg 
recorregut pot ser tan digne i esti-
mulant com omplir estrofes sobre 
depressions o sobredosis d’heroïna. 
Tot i que ha alertat que no s’han de 
veure aquestes peces com un mirall 

autobiogràfic dels seus gairebé tren-
ta anys de relació amb Melanie Cic-
cone, la idea de la convivència es dei-
xa sentir en aquestes cançons que 
Henry ha volgut que fossin una mi-
ca més austeres del normal. 

ESSÈNCIA FOLK / Peces com la que dó-
na títol al disc, així com Grave angels, 
Sparrow i Plainspeak, que va recórrer 
amb la guitarra acústica, com un 
trobador folk. Les ajudes del seu fill 
Levon (clarinet, saxo) i del seu amic, 
el virtuós Javier Mas, a la guitarra 
(en una de les pauses de la gira de 
Leonard Cohen), van afegir capes 
embellidores i, per què no, una mi-
ca més, si és possible, de caliu fami-
liar. Però alguns dels moments més 
intensos els va protagonitzar sol, ja 
fos al piano (You can’t fail me now, Mon-
key, God only knows) com a la guitarra, 
amb un After the war oportuníssim 
en el 70è aniversari de la invasió de 
Normandia. La guerra sol excitar el 
creador rock, però després algú ha 
de recollir les destrosses. H 

33 Joe Henry, durant la seva actuació a Luz de Gas.
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Christina Scheppelman 
programarà el Liceu
3Per primer cop una dona en decidirà la línia artística

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

P
er primera vegada una 
 dona marcarà la línia 
artística del Gran Tea-
tre del Liceu. El coliseu 

líric va informar ahir de l’elecció 
de l’alemanya Christina Schep-
pelmann (Hamburg, 1965) com a 
nova directora artística de la ins-
titució. 
 Scheppelmann, amb una dila-
tada experiència en coliseus nord-
americans i europeus, substituirà 
l’anterior director artístic, Joan 
Matabosch, que des de l’1 de ge-
ner porta les regnes artístiques 
del Teatro Real, que compagina 
amb el Liceu.
 El nou fitxatge s’incorporarà 
al seu lloc de treball a principis de 
la temporada vinent, al setembre. 
Scheppelmann, actual directora 
general i artística de la Royal Ope-
ra House de Masqat (Oman), com-
paginarà la responsabilitat als dos 
coliseus fins a finals del 2014.
 Ella era una dels 49 candidats 
que es van presentar a la convoca-
tòria internacional oberta el 28 de 

novembre del 2013 per la comis-
sió executiva de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu. A la fase fi-
nal en van passar nou. Tots ells van 
presentar un projecte artístic des-
prés de conèixer el Pla General dis-

senyat pel director general, Roger 
Guasch, per reflotar econòmica-
ment el Liceu. 
 Scheppelmann té una sòlida ex-
periència professional. Durant 10 
anys, entre el 2002 i el 2012, va ser 
directora artística de la Washing-
ton National Opera, on es va ocu-
par de totes les àrees de planifica-
ció, gestió artística i producció. I 
anteriorment  va exercir com a di-
rectora artística de l’Opera de San 
Francisco, entre el 1994 i el 2001.

SÒLIDA FORMACIÓ/ Més enllà de co-
nèixer el treball dels cantants i di-
rectors, bàsic per poder oferir crea-
cions de primer nivell, Scheppel-
mann té coneixements de gestió 
econòmica, una característica im-
portant que la comissió encarrega-
da de la seva elecció ha tingut en 
compte, segons va explicar ahir el 
Gran Teatre en un comunicat. Al-
tres punts a favor seu han estat la 
seva capacitat de treballar en equip 
i la seva adequació al model de pro-
gramació artístic del Liceu.
 La nova responsable de la pro-
gramació artística del Liceu no és 
una desconeguda per al Gran Te-
atre. Quan iniciava la seva carre-
ra, entre el 1992 i el 1994, va col-
laborar amb l’aleshores responsa-
ble artístic, Albin Hänseroth, amb 
qui va treballar com a directora 
artística adjunta. En aquella èpo-
ca va conèixer Joan Matabosch, 
amb qui ha conservat l’amistat. 
«Per descomptat, li desitjo el mi-
llor. Sempre podrà comptar amb 
mi per al que necessiti», va assegu-
rar ahir Joan Matabosch.
 La comissió executiva aprova-
rà oficialment el nomenament de 
Scheppelmann a finals d’aquest 
mes en una reunió ordinària. H 

NOVA DIRECTORA DE CONTINGUT DEL COLISEU DE LA RAMBLA

33 Christina Scheppelmann.


