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D
avid Grossman
(Jerusalem, 1954),
un dels grans au-
tors israelians
juntament amb
Amos Oz, va aca-

bar d’escriure la seva darrera no-
vel·la, Tota una vida, després de
la mort del seu fill petit, Uri, a la
segona guerra del Líban, el 2006.
L’escriptura va salvar-lo de la
temptació de la desesperació i un
cop més li va permetre explicar la
tragèdia d’un país, Israel, captiu
de la violència i els extremismes,
atrapat per la història. Roser
Lluch ha traduït de l’hebreu la
novel·la i el recull d’assajos Es-
criure en la foscor, tots dos a Edi-
cions 62 (Lumen i Debate en cas-
tellà). Avui Grossman conversarà
amb Ramon Colom a la Bibliote-
ca Jaume Fuster de Barcelona
(19.30h). Nosaltres hi vam xerrar
ahir a la tarda, abans que ell anés
a veure el Barça.

La primera i més antiga mane-
ra de superar drames vitals és
explicar-los, contar-los. És
això el que fa Ora, la protago-
nista de Tota una vida?
Ella explica els detalls de la vida
del seu fill, que ha marxat a la
guerra, per protegir-lo. Sent que
ha de retornar el significat a tots
els petits detalls de la seva infan-
tesa i creu que l’única manera és
donar vida i escalfor a tots als re-
cords. Hi ha un moment que diu
“Quants milers de fets, errors,
pregàries, esforços i desitjos són
necessaris per crear un ésser

“A Israel la gent
té més pors i
sentiments
que opinions”
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humà en aquest món. I després
que fàcil que és destruir un ésser
huma”.

Aquesta necessitat d’expres-
sar-se també la va sentir vostè
davant la mort del seu fill?
El vaig començar dos anys i dos
mesos abans i el vaig seguir es-
crivint després que Uri ja no hi
fos, durant un any. No conec cap
altra manera d’afrontar un dolor
així, que et fa sentir exiliat de tot
el teu ésser, tot perd importàn-
cia. Per mi escriure era crear un
nou un lloc per mi al món, una
llar. La capacitat de crear perso-
natges i de donar-los vida, parau-
les, idees, fantasies, va ser la
meva manera de tornar a la vida
contra l’amenaça de la desespe-
ració.

Pensa que si tothom escrivís
cinc minuts cada dia sobre
què li ha passat, el món seria
una mica millor?
M’agrada molt la idea. No sé si
faria el món millor, però segur
que faria que la gent pensés i
medités més sobre el que fa. Els
donaria una altra dimensió a tot
allò que fan. Quan escrius algu-
na cosa, de cop guanya en signi-
ficat. És una molt bona idea.

És ben fàcil: només cinc mi-
nuts. Es podria agafar l’hàbit
des que ets a l’escola.
Hi ha gent que quan es desperta
escriu els seus somnis. Jo mai ho
he fet, però es veu que és molt
útil. Si ho fas, cada cop recordes
més els somnis. I cada cop tens
més capacitat de recordar.

aquests sentiments, però si ho
fas, realment perds: perdia el fill i
em perdia a mi.

El va envair el pessimisme...
No sé si el pessimisme, però sí la
tristor. Això sí, esclar.

Va canviar el seu luz (és l’os
que està situat a l’extrem de la
columna vertebral i que, se-
gons una llegenda jueva,
conté l’essència de l’ànima
d’una persona)?
No. No el va canviar. Algunes ve-
gades penso que en diferents
etapes de la meva vida tenia di-
ferents luz. Però no. Crec que el
meu luz és la necessitat que tinc
de crear, de no acceptar les coses
tal com em vénen donades, sinó
de donar-los nova forma. En al-
guns moments de la vida he pre-
guntat a la gent quin era el seu
luz: i la resposta que més em va
frapar va ser la d’una dona que
em va dir que el seu era l’enyora-
ment, la nostàlgia.

Enyora vostè un altre Israel?
Moltes coses s’han perdut. Desa-
fortunadament, això és així. Des-
prés de tants anys de violència,
algunes coses ja no es poden re-
cuperar. Però realment crec que
quan hi hagi pau amb els nostres
veïns, no només amb els pales-
tins, també amb els libanesos, si-
rians, iraquians, hi podria haver
una segona oportunitat per viure
la vida que mereixem. Hem vis-
cut massa anys una vida
paral·lela, amb una ferida que
engolia la creativitat, la qualitat.
Ha estat com un drenatge. Tenir

Tornem als personatges de la
novel·la i a la seva tràgica ex-
periència com a pare: per des-
gràcia, es pot dir que la des-
gràcia ens fa més humans,
més conscients de qui som?
La gent que pateix té més capa-
citat d’entrar en contacte més
plenament amb la vida. Arriba a
entendre millor com la vida i la
mort estan connectades. Però
d’altra banda, puc pensar en
molta gent que a causa del pati-
ment han esdevingut obtusos,
agressius, agres. Quan va morir
el meu fill, el primer que vaig
pensar és que jo no volia conver-
tir-me en algú així, no volia tenir
desig de revenja. És molt temp-
tador deixar-se portar per

Nosaltres
i els
palestins
som gent
emocional
i calenta

David Grossman
escriu per salvar-se
de l’horror, per
entendre el seu país i
perquè el seu ‘luz’,
l’essència de la seva
ànima és crear i crear
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pau per primer cop en moltes ge-
neracions ens permetria trobar-
nos a nosaltres mateixos i tractar
els autèntics problemes. El pro-
blema amb els palestins és cir-
cumstancial i es pot resoldre, fins
i tot de manera relativament fàcil.
Qualsevol persona normal, israe-
liana o palestina, sap com, sap fins
on ha de renunciar cadascú. Però
quan tinguem pau llavors haurem
de mirar cap endins: què fem amb
2.000 anys de tràgica història
jueva? Què fem amb el 20% de la
població que no és jueva? Com
ens relacionem els religiosos amb
els que no ho som?

Què diria avui a un palestí o,
per exemple, a un intel·lectu-
al i escriptor àrab com Elias
Khoury?
El conec molt bé. He parlat molt
amb ell. Però al món àrab hi fal-
ten veus de diàleg com la seva: hi
ha una terrible demonització
d’Israel. Els amics àrabs que
algun cop s’han trobat amb mi,
de Jordània, d’Egipte, han estat
expulsats de l’associació d’escrip-
tors, de la d’advocats, de la de
periodistes. Només per trobar-se
amb mi. El ministre d’Educació
d’Egipte, Farouk Hosny, que as-
pirava a ser escollit director ge-
neral de la Unesco, i per tant
volia passar per un campió dels
drets humans, fa uns mesos va
dir que s’havien de traduir a
l’àrab més llibres d’Amos Oz i
David Grossman, però va afegir
que la traducció no s’havia de fer
des de l’hebreu perquè aquest
no havia de contaminar l’àrab.
Vaig respondre que no, gràcies.
Ho explico per mostrar l’atmos-
fera que hi ha fins i tot en els sec-
tors intel·lectuals. A Israel n’hi ha
que lluitem fort contra molta
part de la població que se sent
desesperada. Intentem promou-
re el diàleg, fer veure a la gent
que a l’altre costat també hi ha
éssers humans. No sento aques-
tes veus a l’altre costat, no sufici-

Si Obama
no actua
ràpid, no
trobarà
amb qui
parlar

ents. Elias Khoury és dels pocs
que diu coses coratjoses i que
entén fins i tot els beneficis per al
Pròxim Orient de l’existència d’Is-
rael. Però a la majoria de països
àrabs mai s’acceptarà el dret d’Is-
rael a existir. Per tant, fins i tot
quan jo parlo de pau, no m’obli-
do d’això. No penso en una pau
naïf, en un final de pel·lícula, amb
un palestí i un israelià caminant
agafats de la mà cap una posta
de sol, com els finals de Charlot.
Li diré més: fins i tot quan arribi
la pau, Israel haurà de tenir un
exèrcit fort perquè la regió és
molt inestable. Però l’exèrcit fort
per si sol no ens portarà la pau.

I què li diria a Obama?
Actuï ràpid, el temps s’està aca-
bant. Cada cop hi haurà més ra-
cistes, feixistes, fonamentalistes
i fanàtics en les dues bandes.
Cada cop hi ha més gent deses-
perada. Si no va ràpid, quan arri-
bi amb la seva proposta de pau
no trobarà interlocutors enlloc.

La pau entre Israel...
Però em pensava que parlaríem
més de literatura?

És que resulta difícil separar
la realitat d’Israel de la seva li-
teratura.
Part de la influència que aquest
llibre ha tingut a Israel és que el
personatge principal, Ora, a ve-
gades diu coses com si fos de
dretes i a vegades com si fos
d’esquerres. Com li passa a molta
gent, que més que opinions té
pors i sentiments. Som gent
emocional, nosaltres i els pales-
tins. Som gent calenta. A través
d’Ora, he provat de mostrar tots
aquests sentiments contradicto-
ris. Perquè a Israel la gent es
passa el temps explorant senti-
ments existencials extrems: una
por fonda, una desesperança. Si
vols entendre el conflicte, t’has
d’obrir a tots aquests sentiments.

I quins són els sentiments de
l’altre personatge, Avram?
Ell era un esclat de llum, imagina-
ció, creativitat, sensualitat, sexua-
litat fins als 22 anys, quan cau cap-
tiu dels egipcis, és torturat i torna
trencat. Llavors decideix que no
vol tenir res a veure amb la vida,
perquè, per a ell, exposar-se a la
vida vol dir exposar-se al dolor.
Ora se l’endú al viatge a Galilea i el
retorna a la vida. Ella té aquest
poder, aquesta vitalitat. És el cen-
tre del llibre i de la família, tot i que
la família a vegades no l’entengui.
Per mi era important que el perso-
natge principal fos una dona. Jo he
estat molt implicat en l’educació i
vida dels meus fills, des del princi-
pi, sóc un pare molt femení, però
així i tot crec que el contacte entre
mare i fill és més directe i intuïtiu.
Aquesta és la meva Ora.

I aquest és el seu Israel. ❋
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