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INSTITUCIONS
Reunió per encarar
l’entrada de les Illes
i Andorra al Llull
Els governs de Catalunya, Ba-
lears i Andorra van fer ahir un
nou pas a Mallorca per refun-
dar l’Institut Llull amb l’entra-
da de les Illes i d’Andorra en
aquesta institució de promo-
ció de la llengua i la cultura
catalanes a l’exterior. Els tres
governs van signar un proto-
col d’intencions en aquesta di-
recció, rubricat pel vicepresi-
dent de la Generalitat, Josep-
Lluís Carod-Rovira; el
president de les Balears, Fran-
cesc Antich, i el ministre de
Cultura andorrà, Juli Minoves.
En els pròxims tres mesos es
dissenyarà “l’arquitectura ins-
titucional” del nou organisme,
segons va explicar Antich.

LLIBRES
Permanyer amplia el
seu llibre de cites
sobre Barcelona
Lluís Permanyer ha doblat el
nombre de testimonis sobre
Barcelona. Si el 1993 va publi-
car un volum que recollia opi-
nions de personatges no cata-
lans sobre la ciutat, ara l’ha
acutalitzat: 1.000 testimonis
sobre Barcelona inclou frases
per a tots els gustos escrites al
llarg de més de 2.000 anys. El
volum, publicat per La Campa-
na, ocupa més de 800 pàgines,
està endreçat per ordre crono-
lògic i conté índex de noms.

TEATRE
Juan Carlos
Olivares, al jurat
dels premis Max
El crític de teatre de l’AVUI
Juan Carlos Olivares s’ha in-
corporat al jurat del premi
Max de la Crítica. Amb Teresa
Ferré, d’El Punt, representarà
la premsa de Barcelona en els
guardons, que es concediran
el 4 de febrer al Teatro Lope
de Vega de Sevilla.
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Surtenenanglès
dueshistòries
deCatalunya
peraestrangers

Ignasi Aragay
BARCELONA

Fins ara era impossible tro-
bar cap síntesi d’història de
Catalunya en un idioma que
no fos el català o el castellà.
Doncs bé, de cop dues edito-
rials ho han fet. L’atracció
cultural de Barcelona i la
presència catalana a Frank-
furt 2007 hi deuen haver in-
fluït. Els editors creuen que
hi ha mercat.

Fa unes setmanes va
obrir foc Dalmau Editor
amb The History of Catalo-
nia,deF.XavierHernández.
“Per inversemblant que
pugui ser, es tracta de la pri-
mera vegada que es publica
en anglès una obra d’aques-
ta mena des que l’any 1714
va sortir The Deplorable
History of the Catalans en
el context de la Guerra de
Successió”,diu l’editor.El lli-
bre, pensat per regalar a
amics estrangers o perquè
l’adquireixin els visitants, a
més del text de l’autor,
d’unes 150 pàgines, inclou
una cinquantena de mapes
fets per l’especialista Víctor
Hurtado. Inclou, a més, una
cronologia que arriba fins al
president Montilla, i un
annexamblesdinastiesdels
comtes, els comtes reis i els
presidentsde laGeneralitat.

L’altre llibre, de títol gai-
rebé idèntic, History of Ca-
talonia, el firma Jaume So-
brequés i el publica Editori-
al Base. També de 150
pàgines, en aquest cas surt
simultàniament en català,
anglès,castellà, francès iale-
many, i també conté mapes,
cronologia i genealogies. La
intenció és la mateixa:
donar a conèixer el país a un
públic estranger.

Es dóna la circumstància
que Sobrequés és el director
del Museu d’Història de Ca-
talunya mentre que Her-
nández va concebre els con-
tinguts del museu fa més
d’una dècada. ■

Lasectamortal
L’últimllibredePeterBerlingésunanovel·lahistòrica
sobredosjovesdelsegleXIIqueaspirenaserassassins

Carlo Gallucci
BARCELONA

A l’ombra de les dagues, el
paradís és l’última novel·la
històrica de l’alemany Peter
Berling, que Columna edita
en català. Explica la història
de dos joves del segle XII
que aspiren a ser membres
dels hashashin, la mortífe-
ra secta dels assassins.

“No totes les novel·les
històriques ho són real-
ment”, assegura l’autor:
“Hi ha qui vesteix d’histò-
ria simples aventures ple-
nes de fantasia, i a alguns,
com Dan Brown, els va bé.
Però jo només sé basar-me
en les dades”. Sentint par-
lar aquest antic actor i pro-
ductor de cinema, l’afirma-
ció no sembla vana. Es de-
lecta a narrar fets històrics
i gaudeix enumerant da-
des, una rere l’altra, sobre
la seva època predilecta,
l’Edat Mitjana.

La casualitat en acció
L’afició medieval de Ber-
ling és fruit de la casualitat.
“Quan era petit, vaig pren-
dre un llibre als meus pares
que parlava de forma rea-
lista dels cavallers de la
Taula Rodona. Em va entu-
siasmar, i vaig començar a
devorar història”.

La casualitat també va
ser decisiva per a l’inici de
la seva carrera literària
quan, als 55 anys, li van en-
carregar la novel·la basada
en la pel·lícula Francesco,
de Liliana Cavani, en la qual
havia interpretat un perso-
natge. “Va ser una trampa.
Quan, en una reunió, van
preguntar qui s’encarrega-
ria de la novel·la, tothom
em va assenyalar a mi. Ja

tenien fins i tot el contrac-
te preparat”. El llibre va ser
un gran èxit, i aviat va co-
mençar a escriure la saga
Els fills del Grial, sobre el
seu tema preferit, el Sant
Grial. “Em vaig inventar el
títol sense saber què escriu-
ria... Però sonava bé, i va
convèncer els editors”.
Aquesta pentalogia va arra-
sar, però sobre els llibres
que la formaven hi planava

la figura misteriosa dels as-
sassins, que despertaven la
curiositat dels lectors.
“Sempre em parlaven del
mateix: els hashashin. He
escrit aquesta novel·la per-
què no em segueixin pre-
guntant per ells”.

Això no significa que
Berling s’hagi cansat de la
història. La investigació
que va fer per escriure
aquest llibre va ser “un

plaer”, encara que “com
que els assassins eren una
organització secreta no
van deixar gaires docu-
ments!”. A més, creu que la
novel·la històrica és un gè-
nere que mai no decaurà.
“La història és tan rica... Jo
em vaig posar a escriure de
gran, però ni un autor que
dediqués tota la vida a una
sola època es quedaria
sense temes per tractar”. ■

Peter Berling, l’autor d’‘A l’ombra de les dagues, el paradís’ ■ RUTH MARIGOT

tradició klezmer es perme-
ten explorar nous camins a
partir de la improvisació, el
jazz i altres codis sonors que
no entenen de fronteres.

Cal creure que amb la vo-
luntat de no veure’s encase-

on quatre músics polonesos
de contrastada trajectòria
van escalfar l’atmosfera pre-
hivernal amb una sessió in-
tensa, trepidant i original.

Rebatejats com a Bester
Quartet, els integrants
d’aquesta formació, que es
va donar a conèixer el 1997
com a Cracow Klezmer Band,
van oferir un repertori de
peces pròpies en què sense
renunciar al lligam amb la

La temporada Arco y
Flecha segueix apor-
tant a Barcelona una

oferta musical tan interes-
sant com necessària per a
tots aquells que volen no-
drir-se de propostes de pri-
meríssim nivell malgrat no
gaudir de les simpaties de la
dinàmica imperativa dels
circuits comercials. Una
nova mostra la vam poder
tenir al Mercat de les Flors,

Crítica* jazz

Escalfor de l’est

PerePons

llats dins l’escena de grups
que es dediquen de forma
íntegra i des d’uns precep-
tes ortodoxos a la interpre-
tació de la tradició klezmer,
el líder del quartet –l’acordi-
onista i compositor Jaroslaw
Bester– ha personalitzat el
nom de la formació com a
reafirmació d’una proposta
amb signes de distinció pro-
pis. I la veritat és que els té,
tant per la seva amplitud de

registres en cadascuna de
les peces com per l’especial
complicitat que existeix
entre cadascun dels compo-
nents del quartet. Elements
que permeten la convivèn-
cia sonora de la tradició
jueva amb els aromes del
tango, passatges de frescor
contemporània amb insinu-
acions de free jazz, immersi-
ons en la improvisació més
estimulant amb estructures

de quartet de cambra. Tots
aquests contrastos i molts
altres conviuen amb absolu-
ta naturalitat gràcies a
l’excel·lència d’uns intèr-
prets magnífics que aconse-
gueixen que la seva música
es visualitzi com un plaer
per als sentits.

*
Bester Quartet. MERCAT DE
LES FLORS, 10 DE DESEMBRE

La música del
Bester Quartet és
un plaer per als
sentits




