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Ficcions per viure 
l’experiència de la història

vés de la història”, diu Riera. Per 
estirar aquest fil hi ha debats com 
el que protagonitzaran dimecres 
Pere Portabella, Jordi Cabré, 
Marina Llansana i David Fernàn-
dez sobre en quins personatges 
històrics s’emmirallen els polí-
tics d’avui; o el que aplegarà Xa-
vier Theros, Pilar Rahola i Rafa-
el Vallbona, que explicaran les 
emocions que guien els personat-
ges de les seves novel·les. 

La força de l’Amèrica Llatina 
Un dels atractius d’aquest Barce-
lona Novel·la Històrica és la pre-
sència llatinoamericana. Aurelio 
Major, codirector de la revista 
Granta, coordina una jornada, di-
jous, en què el crític veneçolà 
Gustavo Guerrero i el peruà Julio 
Ortega analitzaran el tractament 
de la història en la literatura lla-
tinoamericana. “A Amèrica la 
història és encara un contenciós. 
Estem passant constantment de 
la memòria a la història i al mite”, 
recorda Major. També intervin-
dran en el festival la colombiana 
Laura Restrepo, els argentins Ed-
gardo Cozarinsky i Pablo Ramos, 
la veneçolana Ana Teresa Torres 
i els mexicans Álvaro Uribe i Pa-
blo Raphael. “Els novel·listes lla-
tinoamericans s’oposen a les lle-
ialtats tribals i al desig de les cre-
ences”, diu Major. 

Coincidint amb l’inici del fes-
tival, avui al Saló de Cent de 
l’Ajuntament es lliurarà el premi 
Barcino de novel·la històrica a 
Arturo Pérez-Reverte, un autor 
condemnat per plagi. “Els mem-
bres del jurat van destacar el seu 
itinerari literari dins la novel·la 
històrica, que és bastant irre-
protxable”, diu Fèlix Riera.e

L’escriptor xilè Jorge Edwards durant una conferència sobre les grans novel·les del 
segle XX que va oferir al Cercle d’Economia el desembre del 2014. MANOLO GARCIA

Jorge Edwards obre el Barcelona Novel·la Històrica
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Un diàleg entre l’escriptor xilè Jor-
ge Edwards i l’actriu barcelonina 
Maria Molins al Teatre Condal obre 
avui les activitats de la cinquena edi-
ció del festival Barcelona Novel·la 
Històrica, que té com a seu principal 
l’auditori de la Biblioteca Jaume 
Fuster. Fins a l’11 de novembre se 
succeiran trobades amb novel·listes, 
periodistes, cineastes i filòsofs en 
una programació aixoplugada sota el 
concepte de la condició humana. “En 
la novel·la històrica, la condició hu-
mana és el motor més determinant 
per entendre com és la nostra rela-
ció amb el món”, diu el comissari del 
festival, Fèlix Riera, que proposa 
“veure com l’home s’ha mogut en la 
història”, tant a través de la literatu-
ra com de la ficció cinematogràfica 
i televisiva.  

Per saber com es desplega aquest 
marc conceptual tan poc concret, hi 
haurà xerrades com les de dimarts: 
la que compartiran Rafel Nadal, 
Ferran Sáez i Raül Garrigasait (au-
tor de la novel·la Els estranys), mo-
derada per Sergi Doria, i la que con-
frontarà els punts de vista del cine-
asta Albert Serra, el guionista Ja- 
vier Olivares (creador de la sèrie El 
Ministerio del Tiempo) i el novel·lis-
ta Miguel Molina, amb el poeta Da-
vid Castillo repartint joc.  

El festival, organitzat per l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona (Icub) 
amb un pressupost de 120.000 eu-
ros, presenta aquesta edició com un 
canvi de rumb. “En les quatre edi-
cions anteriors un dels aspectes 
centrals era la novel·la històrica en 
ella mateixa. Ara hi ha la voluntat 
d’incidir en viure experiències a tra-
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Compte  
amb el mòbil,  
que pot ser un 

gólem 

Una imatge de l’obra Golem. 
BERNHARD MUELLER / TEMPORADA ALTA
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‘Golem’ EL CANAL (SALT) 44 DE NOVEMBRE 

El gólem és un ésser fan-
tàstic d’argila de la mito-
logia jueva que vam co-
nèixer per la novel·la de 
Gustav Meyrink i la 

pel·lícula de Henrik Galeen i Paul 
Wegener, inspirada en la llegenda 
del rabí Judah Loew de Praga, un 
personatge històric del segle XVI 
que l’hauria creat perquè l’ajudés en 
les feines domèstiques i perquè el 
protegís enfront qualsevol persecu-
ció. És a dir, el que avui seria un as-
sistent robòtic que millora la vida de 
l’ésser humà, tot i que, com passava 
al llibre i la pel·lícula i passa a l’obra 
de la companyia britànica 1927, no 
deixa de tenir els seus perills. 

La companyia 1927, que visita el 
festival Temporada Alta per primer 
cop, mira el mite sobre una història 
original amb alguna picada d’ullet a 
la pel·lícula (el barret del gólem 2) en 
un espectacle que no s’assembla a 
res del que hem conegut. Una faula 
distòpica que hibrida la paraula, el 
moviment, la música, el cinema i 
l’animació, feta a mà per Paul Bar-
rit (chapeau!) en una experiència 
única. És una creació aixecada amb 
una qualitat tècnica aclaparadora, 
una precisió interpretativa fasci-
nant i una estètica hipnòtica que re-
crea les avantguardes dels anys vint 
del segle passat en una mena de fas-
cinant novel·la gràfica. 

És una funció eminentment visu-
al amb un argument senzill que aler-
ta d’un tema que tot sovint treu el 
cap en els mitjans de comunicació 
arran del desenvolupament de la di-
ta intel·ligència artificial. Una alerta 
i una conclusió que es fan paleses en 
la nostra societat del segle XXI quan 
veiem cues de gent fent nit davant 
d’una botiga per comprar l’últim 
model de mòbil sense el qual sembla 
que no poden viure, tal com passa-
rà al protagonista amb el model 
gólem 3, o si recordem l’exposició 
Humans del CCCB, amb un home 
que tenia un xip al cervell per con-
trolar les seves comunicacions.e 
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Rèquiem per un 
‘cantaor’ amb  
un ‘cantaor’ 
excepcional 

L’abraçada de Josep Caballé i 
Enric Palomar. DIEGO RUIZ / TALLER DE MÚSICS
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Autor de dues de les mi-
llors òperes catalanes 
dels últims lustres, Enric 
Palomar ha assumit ara 
un encàrrec no gaire usu-

al en aquests paratges: en comptes 
del típic aperitiu d’un concert, el 
compositor badaloní n’ha assumit el 
plat principal, una partitura de grans 
dimensions i ambició. El canvi del tí-
tol anunciat en principi, de Réquiem 
a la memoria de Enrique Morente al 
menys explícit Réquiem por el canta-
or de los poetas, no ha afectat una es-
tructura que evoca una altra missa 
de difunts. Com Britten al War Re-
quiem, Palomar combina el text li-
túrgic en llatí, assumit en bona part 
pel cor, amb poemes assignats als so-
listes que ofereixen una reflexió so-
bre el misteri insondable de la mort. 

Un dels trets distintius d’una par-
titura que alterna paroxismes so-
nors amb irisacions postimpressi-
onistes és la desarmant naturalitat 
amb què Palomar insereix un canta-
or en el ben travat teixit simfonico-
coral. L’impacte es veu incrementat 
per la interpretació excepcional de 
Pere Martínez, d’una generositat 
expressiva i una riquesa de matisos 
que enriquien els versos de Santia-
go Auserón i José Gorostiza, al cos-
tat del cant més cotonós de la sopra-
no Maria Hinojosa. Per contra, les 
parts llatines lluïen amb menys ful-
gor, amb una escriptura monolítica, 
de marcat tremp rítmic, que no tre-
ia tot el profit de les possibilitats del 
text, defensada per un aplicat Orfeó 
Català a vegades difuminat pels en-
vits de l’orquestra. Va ser en les hip-
nòtiques onades sonores de l’In Pa-
radisum conclusiu on Palomar sí 
que va aconseguir l’òptima integra-
ció de tots els elements en joc. Josep 
Caballé va conduir amb fermesa 
l’OBC després d’una primera part 
amb tres Danses espanyoles de Gra-
nados en les hàbils orquestracions 
de Joan Lamote de Grignon i un El 
amor brujo de Falla amb més refina-
ment que grapa.e
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Participants 
Entre els 
convidats  
hi ha Laura 
Restrepo i 
Álvaro Uribe

Cinema 
Albert Serra 
participarà  
en una de les 
xerrades del 
festival


