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Grossman alerta sobre  
una nova tragèdia a Israel

jamin Netanyahu, ha guanyat les 
eleccions. “El resultat de les elecci-
ons ens porta directament a una tra-
gèdia. Netanyahu ha dit que s’oposa 
radicalment a la solució dels dos es-
tats, i això significa que per als pa-
lestins desapareix l’esperança de te-
nir un estat –explica Grossman–. És 
a dir, aviat tindrem altra vegada un 
nou cercle de violència entre Isra-
el i Palestina. Morirà molta gent i hi 
haurà molta devastació. Així que ara 
com ara l’únic que puc veure és una 
nova tragèdia que arribarà”.   

Humor per reinventar la roda 
Grossman és conscient que la victò-
ria de Netanyahu demostra que a Is-
rael la gent que no comparteix “la 
maquinària d’amenaces i pors” del 
líder del Likud no és prou nombro-
sa per guanyar unes eleccions. Tan-
mateix el pessimisme no abat l’au-
tor de Tota una vida, que sense de-
fugir el seu compromís amb la pau 
segueix investigant la naturalesa 
humana a través de la literatura. 
Gran Cabaret és la història d’un cò-
mic en què l’escriptor conjuga els 
seus grans temes, “la infància, els 
records, la solitud, la tristesa i la me-
lancolia”, i ara també la relació de 
l’artista amb el públic.  

“Quan un escriptor comença un 
nou llibre d’alguna manera ha de te-
nir la voluntat de reinventar la roda, 
encara que sàpiga que la roda ja es-
tà inventada”, diu Grossman, que 
aquest cop reinventa la roda a través 

de l’humor. “Però amb ironia, no 
amb cinisme”, precisa. La decisió de 
confrontar el personatge del còmic 
amb un jutge respon a la necessitat 
de trobar algú que tingui “una pre-
paració específica per analitzar els 
matisos del comportament humà, 
per saber quan una persona diu la 
veritat o menteix”. “El Dóvale s’ha 

acostumat a viure amagat darrere la 
ironia, el cinisme i els acudits, i ne-
cessita recordar qui és. Vol fer-ho a 
través de la mirada sòbria del jutge. 
Espera que el miri amb misericòr-
dia, perquè tothom necessita la mi-
rada amable de l’altre”, diu aquest 
escriptor, que segueix buscant la 
pau en les mirades.e

L’escriptor israelià David Grossman al CCCB, on avui participa en una 
sessió del festival Kosmopolis. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

L’escriptor israelià presenta la novel·la ‘Gran Cabaret’
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David Grossman (Jerusalem, 1954) 
parla amarat de realisme, fins i tot 
amb pessimisme, però en cap cas es 
resigna. “Fa molts anys que treballo 
per la pau. I si em mantinc ferm és 
perquè crec que si ho fem arribarem 
a tenir l’oportunitat d’aconseguir la 
llibertat que ens permetrà fugir 
d’aquesta vida tan dura i tan rígida 
que tenim ara, fugir d’aquesta bel·li-
gerància en què sempre s’està par-
lant d’un enemic permanent, per-
què viure així et deixa totalment ex-
haust”, diu l’escriptor israelià, un 
autor que any rere any va constru-
int una obra literària que el situa a 
les travesses com a possible guanya-
dor del premi Nobel.  

Grossman és a Barcelona per 
participar en el festival Kosmopolis 
del CCCB, on avui conversarà amb 
el poeta, novel·lista i assagista bar-
celoní Carles Torner a partir de les 
20.30 h. La seva estada coincideix 
amb la publicació aquí de Gran Ca-
baret (Edicions 62 / Lumen), una 
novel·la en què Grossman enfronta 
un còmic anomenat Dóvale al seu 
passat i a l’escrutini d’un jutge, un 
antic amic d’infantesa amb qui no 
havia tingut contacte durant 45 
anys. Quan parla de bel·ligerància, 
Grossman no es refereix a la seva li-
teratura sinó a Israel, on aquesta 
setmana el Likud, el partit de Ben-
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Comprensió  
“Tothom 
necessita  
la mirada 
amable de 
l’altre”, afirma 
Grossman

Pessimisme  
“Aviat 
tindrem un 
nou cercle  
de violència 
entre Israel i 
Palestina”, diu

Crònica

No duia ni mitja hora de 
concert quan va sor-
prendre el Palau de la 
Música amb el que va 
qualificar d’experi-

ment. “Us necessito”, va dir Joan 
Baez. I amb Dick Powell al piano, va 
entonar la segona part del Viatge a 
Ítaca de Lluís Llach, la de “Més 
lluny, heu d’anar més lluny...” Una 
versió força precària, si voleu, però 
un gest significatiu, perquè segons 
havíem sabut hores abans es tracta-
va de la petició d’una admiradora 
que, després de l’alegria inicial –Ba-
ez li havia dit que la cantaria–, havia 
rebut un correu electrònic en què li 
explicava que, després de comen-
tar-ho amb algunes persones, final-
ment havia decidit no fer-la. Doble 
sorpresa, doncs, tot i que la gran da-
ma del folk, com se sol dir, acostuma 
a interpretar peces dels països on 
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Joan Baez cola Llach al Palau de la Música  
actua, com la tradicional Rossinyol, 
que ja va fer al seu primer concert a 
Barcelona l’any 1977 –el de la boti-
farra als fotògrafs– i que també va 
interpretar el 2008 al Palau. Fa dos 
dies, a Bilbao, va interpretar una pe-
ça de Mikel Laboa. 

Amb les entrades esgotades, el 
d’ahir era el primer de dos concerts 
emmarcats en el Festival del 
Mil·lenni –avui torna a actuar– en 
què, sota el títol An evening with Jo-
an Baez, la cantant repassa els seus 
més de 50 anys de carrera (ho fa des 
del 2009, ja que el 1959 va debutar 
oficialment al festival de Newport). 
El seu últim disc, Day after tomor-
row, és del 2008, i malgrat que està 
preparant material nou potser per a 
aquest 2015 el cançoner va estar for-
mat per peces habituals en el seu re-
pertori, com Diamonds & rust, La llo-
rona (que es va endur la primera ova-
ció), There but for fortune (de Phil 
Ochs), It’s all over now, baby blue (de 
Dylan) o Donna donna, corejada pel 
públic amb certa timidesa.  

Magnífica als 74 anys, la cantant 
va arrencar sola a l’escenari amb el 

Als 74 anys, Joan Baez va mostrar un magnífic estat 
de forma. CÈLIA ATSET

God is God, de Steve Earle, però des-
prés la van acompanyar el seu fill 
Gabriel Harris a la percussió i Dick 
Powell com a multiinstrumentista. 
Puntualment també la va ajudar 
una corista a qui va presentar com la 
seva assistent, però que va acolorir 
a la perfecció la veu de Baez, inevi-
tablement endurida pel temps, pe-
rò increïblement vigent malgrat el 
cinisme imperant, com si, definiti-
vament, els temps no haguessin 
canviat pas tant. 

Sense ‘Blowin’ in the wind’ 
El que va seguir va ser un autèntic 
festí per als assistents, amb una mit-
jana d’edat que tendia a la de Baez: 
The house of the rising sun, el Suzan-
ne de Leonard Cohen i el Gracias a 
la vida de Violeta Parra amb entre-
ga de ram de flors inclòs. Per acabar-
ho d’arrodonir, als bisos finalment 
va caure el Rossinyol. Va tancar amb 
l’Imagine de Lennon, el No nos mo-
verán (en part en català). El públic, 
però, es va quedar sense el Blowin’ 
in the wind de Dylan, que s’esperava 
com a últim bis.e
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