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El nou llibre de
David Grossman
(de qui l’any
passat es publicà
en català Tota
una vida, una
d’aquelles no-

vel·les que exposen l’ambició
d’encapsular no una vida concre-
ta, sinó la vida sencera) és un
d’aquells textos que desafien
qualsevol tipus de classificació.
No és una novel·la, ja que en cap
moment hi ha una direcció narra-
tiva ni cap intent de donar forma
a uns personatges (tot i l’existèn-
cia de veus narratives) ni, com he
llegit en algun lloc, una obra de te-
atre, perquè tampoc hi ha cap in-
tent d’escenificació ni de progres-
sió dramàtica, ni és tampoc un
text dialogat, perquè el que diuen

‘Caigut fora del temps’,
de David Grossman:
la vida fora de la vida

TRADUÏT A 30
LLENGÜES I
PREMIAT EN
NOMBROSES
OCASIONS, DAVID
GROSSMAN ÉS UN
DELS AUTORS
ISRAELIANS AMB
MÉS PROJECCIÓ
INTERNACIONAL.
‘CAIGUT FORA DEL
TEMPS’ ÉS EL SEU
TERCER LLIBRE
QUE EDICIONS 62
PUBLICA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL les veus no es pot considerar un
diàleg; més aviat, un successió de
monòlegs amb qualque apunt
descriptiu per situar mínima-
ment l’acció. Jo crec que si s’ha de
cercar un referent al llibre de
Grossman seria el del Llibre de
Job, amb la seva barreja de lamen-
tació i llibre sapiencial, compost
de llargs discursos en què els per-
sonatges bussegen a través del
llenguatge –i sobre tot dels límits
del llenguatge– en quina és i en
quina pot arribar a ser la seva re-
lació amb Déu.

La primera veu que trobem al
llibre correspon a “El cronista de
la ciutat”, una mena de figura om-
niscient que ens acompanya a co-
nèixer les diverses veus que s’en-
trellaçaran. El primer que trobem
és un home que s’aixeca violenta-
ment de la taula, entre una dringa-
dissa de ganivets i forquilles, i ma-
nifesta davant de la seva dona la
seva intenció d’anar “Allà”, a un
lloc inconcret on pretén buscar el
seu fill mort i on fins i tot imagi-
na que podria arribar a parlar-hi.
A partir d’aquí s’inicia un diàleg-
evocació entre l’home i la dona, en
què les paraules pretenen omplir
el silenci que obri la desgràcia, un
silenci que, naturalment, res no
pot omplir: “Perquè en el silenci hi
havia / una mena de miracle, / i en
el mutisme una mena de secret /
en el qual vam ser engolits per ell”.
A partir d’aquí van apareixent di-
versos pares i mares que en algun
moment de les seves vides varen
perdre el seu fill i que ara volen
iniciar un pelegrinatge cap allà on
pugui ser el fill mort, conscients
que en un món on la pena ho engo-
leix tot, la mera presència es veu
gairebé difuminada: “Només sóc /
l’ombra de l’ombra / del qui allà
camina”.

I el dolor, s’ha de dir també, cor-
respon al mateix autor del llibre,
David Grossman, que el 2006 va
perdre el seu fill, que havia ingres-
sat a l’exèrcit, en una operació al sud
del Líban. Pacifista i partidari de la
solució dels dos estats en el conflic-
te àrabo-israelià, l’autor abandona
la prosa totalitzadora i realista de
Tota una vida, un llibre que va aca-
bar coneixent ja la mort del seu fill.
Defugint les certeses de la novel·la
s’enfonsa en les vaguetats del que
està fora del temps des de la pers-
pectiva de la impotència: “Pel que
sembla només / puc comprendre les
coses / que estan en el temps”.

Però el que podria ser un text
angoixant no ho és gràcies a l’ac-
titud celebradora dels caminants,
que arrepleguen, diu un d’ells, ca-
da moment de bellesa i gràcia per
oferir-la als seus difunts. Gross-
man, que nega ser una persona fre-
da i racional, es deixa guiar per
l’entossudida postura de Job, que
el que desitja, en el fons, és veure
Déu amb els seus propis ulls, com
diu al mateix Creador abans de re-
tractar-se i que li siguin retornats
tot els seus bens. Així, Caigut fora
del temps es converteix –gràcies a
la delicada traducció de Roser
Lluch– també en una mena d’expi-
ació i en un acte de fe que no pro-
cedeix, sens dubte, de la raó: “És el
cervell de l’univers, / és fred, és /
glaçat. I ella, / la lamentació, / no
ve / pas d’ell”.

No recomanaré el llibre de
Grossman com una lectura amena,
ni simpàtica, ni per passar l’esto-
na. Només la recomanaré a aquell
que cregui en el poder reverenci-
al de la paraula, només a aquell que
tingui una espurna jueva a les ve-
nes i cregui que el Verb pot donar
vida a una figura de fang com el
Gòlem, o a un fill.✒
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EL SECRET DE...

“Quan vam deixar les cen-
dres d’en Terenci a Ale-
xandria...” Maruja Tor-

res, en estat pur, va fer aquest di-
jous una xerrada a Vitalia, un cen-
tre de la tercera edat del carrer
Osi, a la zona alta de Barcelona.
Entre glop i glop de Coca-cola Ze-
ro, Torres va anar filant davant
d’una trentena d’avis sucoses
anècdotes de la seva vida i de la se-
va darrera novel·la, Sin entrañas,
publicada per Planeta.

Sin entrañas és la segona intros-
pecció de Torres en el gènere de
la literatura negra. La protagonis-

ta, Diana Dial, ha de desxifrar la
mort d’un milionari català en un
creuer pel Nil. L’obra s’inspira en
un viatge de tres dies de la matei-
xa Maruja Torres pel Nil en el vai-
xell en què es va rodar la pel·lícu-
la Mort al Nil, versió de la novel·la
homònima d’Agatha Christie. Tor-
res va fer el viatge amb el llibre de
Christie, va prendre notes i va fer
“milers” de fotografies de cada de-
tall del vaixell, des dels llums fins
als cendrers, per després parir la
novel·la.

Torres va explicar que canvia
de cicle creatiu cada set anys. Aca-

ba d’entrar en el cicle de la vellesa,
que ha encetat just ara que ha tor-
nat de viure quatre anys a Beirut.
Per a Torres, deixar el seu pis de la
capital del Líban va ser un acte
simbòlic per tancar un cicle; ho va
fer amb una mena de subhasta a
preu zero de les seves pertinences
entre els seus amics. D’altres fases
consumides, Torres va apuntar
que la de la infància la va superar
llegint Charles Dickens.

Torres va fer una llista de l’ori-
gen de la roba i de les joies que por-
tava a petició del públic. Entre les
joies destacava una peça que va

comprar a la joiera de Beirut da-
vant la qual van assassinar el pri-
mer ministre del Líban Rafiq Ha-
riri. Encara millor és la història
d’un anell que li va fer un joier ar-
meni del soc de Damasc. Segons
Torres, aquest armeni també va
fer les rèpliques de les joies de la
dona de l’exministre espanyol Mi-
guel Ángel Moratinos –actualment
al Pròxim Orient, implicat en múl-
tiples projectes– després que li
fossin robades. Maruja Torres va
acabar la vetllada confessant que
les calces que portava també les
havia comprat a Beirut.✒
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