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oc s’hauria imaginat David Gross-
man (Jerusalem, 1954) que la seva
carrera i la seva vida patiria un ter-

ratrèmol l’agost del 2006: el seu fill va
caure abatut durant l’ofensiva israeliana al
Líban. Més que un punt i a part, el 2006 va
marcar un abans i un després en l’estratè-
gia militar d’Israel contra els seus veïns
bel·ligerants. La desfeta dels soldats he-
breus en aquell laberint va suposar moltes
coses –ara els àrabs es maten entre ells,
fins i tot a Beirut torna el rum-rum–, però
per a Grossman –gran escriptor, gran pa-
cifista– va implicar la mort en vida per la
desaparició del seu estimat fill.

No sé si com a teràpia de supervivèn-
cia, el narrador gestaria Tota una vida, una
pregària, el kaddisch sobre l’inevitable.
Ambientada en el si d’una família marcada
per la història contemporània d’Israel, To-
ta una vida recreava episodis històrics, pe-
rò també sensacions: perdre’s al desert de
Galilea per evitar que et puguin notificar
que el teu fill és mort. Caigut fora del
temps va més enllà. Les referències pas-
sen pel sentiment elegíac del buit, a través
d’una narració en vers, sovint dialogada,
de la infinitud del dolor: “Durant cinc anys
hem silenciat aquella nit. Tu vas emmudir
primer, i després jo. A tu t’anava bé el si-
lenci, però a mi m’estrenyia el coll. Una
darrere l’altra, moriren les paraules, érem
com una casa on lentament s’apaguen els
llums, fins a fer-s’hi una obscura quietud.”

Els protagonistes s’interroguen sobre el
rerefons de la consciència i el dolor, sobre
la necessitat de continuar junts quan el fill
és mort i sobre la mateixa inèrcia de l’exis-
tència. En tots aquest anys, he seguit
l’evolució de David Grossman davant de la

P

gravetat de la seva circumstància, i m’ha
estranyat la fortalesa del seu compromís
amb la pau, però també amb la literatura.
Dit això com una premissa inicial, cal dir
que Caigut fora del temps serà un dels

grans monuments de la literatura moder-
na, si es que sobreviu alguna cosa. La
poesia es narrativitza i la narrativa es poe-
titza dins d’un híbrid que és l’essència de
la literatura: “La desgràcia s’evapora, as-

cendeix i es vessa, com un pou sense
fons. Però ja ho sé –mentre em quedi un
alè de vida pouaré, beuré i vessaré les te-
nebres d’aquest moment.” El llibre és un
adéu i un antídot al temps hostil. ❋

Novel·la David Castillo
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ualba, la de mil veus no va
suscitar cap ressò a la socie-
tat catalana de l’any 1915. El

pretext hi va tenir molt a veure: un
incest entre un pare i una filla. Tam-
bé, el lloc on van anar apareixent les
37 glosses que la conformen: La Veu
de Catalunya, el diari vinculat a la Lli-
ga Catalanista. Potser aquestes
glosses haurien provocat un escàn-
dol públic si no haguessin anat sig-
nades per Xènius, Eugeni d’Ors.
Com que el temps ho acaba demo-
lint tot, avui, que ens en podem dis-
tanciar, ens és molt més fàcil veure
que Gualba és l’antítesi de La Ben
Plantada, i que, si Teresa és el model
de cultura i de civilitat, a Gualba, és
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la natura i les seves forces devasta-
dores –les larves– el que hi domina.
El pastor de Solitud, de Víctor Cata-
là, n’hauria dit les fotges. Però, pot-
ser, a D’Ors no li hauria agradat que
algú hagués comparat l’enamora-
ment d’Alfons i Tel·lina amb la fasci-
nació de la Mila pel Pastor. Jo ara no
recordo haver llegit mai que ho fes
ningú, però que no ho recordi no vol
dir res. En tot cas, hi ha elements
que m’hi fan pensar: les fotges i les
larves, la força de la naturalesa que a
Solitud se centra en el Bram i a Gual-
ba en les goges i l’aigua, la veu del
Bram i “l’himne generós d’orgue
magnífic” de les mil veus de Gualba,
les llegendes que explica el Pastor i

la història de la goja o dona d’aigua
de Víctor Balaguer que trobem a les
glosses X i XI, la contraposició entre
dos mons: el Bram i l’ermita, a Soli-
tud; i la naturalesa i la cultura, a
Gualba, amb el benentès que el Sant
Baldiri de l’ermita és tan proper al
submón del Bram com alguns pas-
satges d’El Rei Lear a les larves.

Romàntics i solitaris, Alfons i Tel-
lina arriben a Gualba perquè ella,
que té 18 anys, està malalta de tu-
berculosi. Alfons en té 45. És vidu.
Tel·lina l’ajuda a traduir Shakespea-
re. Com que diferentment del que
passa a Teresa, són rebutjats per la
colònia d’estiuejants, pare i filla es-
tan tan aïllats com la Mila i el Pastor.

Adrià Chavarría relaciona Gualba
amb la Muntanya d’ametistes, de
Guerau de Liost, però indica que és
més difícil i més complexa. És evi-
dent. També diu que Gualba és
l’Ocèanida –les altres tres són La
Ben Plantada, i Sijé i Lídia de Cada-
qués, que Ors va escriure en caste-
llà, anys més tard– que s’acosta
més a una novel·la. En alguns punts,
però, és un xic esquemàtica. En al-
tres, és molt rodona, i prou atractiva
perquè no hagi passat el temps per
a aquestes glosses. L’edició de Xa-
vier Pla és una bona oportunitat per
comprovar-ho. I la presentació i les
notes del final, també de Pla, ens
ajuden a situar-nos. ❋

Les larves al Montseny
Novel·la Xavier Cortadellas




