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Un tren atapeït de sabor i ritme

La Yumi Gipsy Band es
defineix com una banda
gitana de salsa feta a
Barcelona. Un projecte

d’un atractiu inqüestionable, i
que més allà que es tracti d’una
cosaradicalment innovadora idi
ferent, posa sobre la taula la ver
satilitat fascinant del gitano en
terrenysmusicals. En aquest cas,
es tracta un d’aquests moments
sempre arriscats –igual comben
vinguts– de trobada estilística,
comelprotagonitzats per la rum
ba catalana i la salsa. La rítmica i
l’ingredient sanguini semblen as
segurats des d’un bon principi, i
si el faedor i alhora alquimista és
Yumitus Hernández, la probabi
litat d’èxit semblen elevats.
Yumitus, no tantpel seupresti

giós llinatge familiar sinó per una
carrera dilatada i multidireccio
nal musical (que pel que fa a la

rumba, amb l’arrencada del Gato
Pérez però que va viure el mo
ment àlgid amb Peret, Patriarcas
de la Rumba o Sabor de Gràcia)
l’ha feta grossa i ha decidit fer el
pas decididamentmés important
del seuperiple.Demoment. Aquí
ha reunit una desena d’instru
mentistes i vocalistes experi
mentats d’aquest costat de l’At
làntic, i ha exercit de productor,
arranjador i director musical, a
més de vocalista, teclista i com
positor gairebé al cent per cent.
En la trobada musical preval el
dictat de salsa, amb la pianística
inconfusible, addictiva de
Johnny Salazar i del mateix Yu
mitus, encara que amb suport
percussiu i vocal formidable de
caire rumber. Una profunditat
sonora, mai grandiloqüent, més
granhauria arrodonit elmagnífic
resultat.

Esteban Linés

Yumi Gipsy Band

#GIPSYSALSATRAIN

SALSA-RUMBA/"""

WORLDMUSIC FACTORY

Ryan Adams

1989

FOLK-ROCK/"""

SONY

!Operació arriscada,
aquesta de donar
nova vida a un disc
com el 1989, de Tay
lor Swift. La matèria
primeramainstream
encunyada per
aquesta, Adams la
sotmet a una trans
formació modèlica,
recomanable, més
fosca, més malenco
niosa, més rockera.
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!L’arrencada amb
Dolços plansmostra
una banda sonora
ment evolucionada i
adaptada, sobretot,
al pols de Josep
Thió. L’àlbum de
tornada dels Sopa de
Cabra als estudis
d’enregistrament és
una aposta honesta
aliena a adhesions
garantides.

!Elpianistabelga, de
solvència contrastada
en la clàssica i de
tècnica inqüestiona
ble, ha augmentat la
seva reputació re
centment ambel
gloriósForallwe
knowal costat deJosé
James.Elmagisteri
deMehldauesperfila
en l’aromacinemàti
cade la sevaproposta.
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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Només acabar l’entrevis
ta, la cap de premsa del
Teatre Lliure informa
JeanClaudeGrumberg

quehihahagutunatemptat a la se
va ciutat, a París. Són dos quarts
d’onze de la nit de divendres. L’en
trevista ha tingut lloc després de la
representaciódeSer-hoono, ielba
lanç llavors era de 18 morts. Serè,
Grumberg reflexiona: “Veu de què
parlàvem?”. Parlàvem, com parla
l’obraambquèJosepMariaFlotats
haesgotat totes lesentrades,dequè
significa ser jueu, d’identitat, d’Is
rael, d’antisemitisme i dels proble
mes que novament pot suposar ser
jueua laFrançad’avui desprésdels
atemptats deCharlieHebdo i el su
permercat kaixer, que han fet que
alguns dels seus compatriotes pen
sinaemigrara Israel.
“Hihagent aFrança–diuGrum

berg– que viu en barris on la vida
s’ha tornat difícil. Després, pots te
nir nens a una escola jueva a París
que està vigilada per militars amb
metralletes. I la perspectiva del
FrontNacional no és brillant.... Pe
rò, on podem anar? A Israel també
hi hamoltesmetralletes. Vaig anar
aJerusalemaunaobraqueevocava
la guerra des d’un punt de vista an
timilitarista.Alaprimerafiladelte
atrehihaviamilitarsambmetralle
tes. Vaig anar a trobar el director
delteatreilivaigpreguntarcomera
possible. Iemvadir:“Onvolqueels
posi, al guardaroba?”.
Grumberg continua amb el seu

humorhabitual: “Ésunpaísmilita
ritzat. És comSuïssa, però els veïns
nosónelsmateixos.Peralsjueusno
és una destinació magnífica”. I riu
mentreexplicaqueelseupersonat
ge, el protagonista de Ser-ho o no,
amb el subtítol Per acabar amb la
qüestiójueva,“novaaIsraelniaNo
va York, l’he salvat”. L’ha deixat al
París enquè vanéixer i des d’on els
nazis van deportar el seu pare als
camps de concentració. El París on
ell, per atzars del destí, ha acabat
sent actor, escriptor i un premiat
dramaturgque tracta assíduament,
amb humor i molta autobiografia,
el desastrede l’Holocaust i la vidaa
la ciutat després d’aquesta barbà
rie.ObrescomEltaller,queelvaca
tapultarel1979,enquèelsempleats

d’un taller de confecció –els seus
pares ho van ser– recorden les se
vesvidesdurant l’ocupaciónazi.
ASer-hoono laqüestió juevaestà

presentduranttotal’obraambmolt
d’humor, de nou a partir d’una
anècdota real: un veí que fa trenta
anys interrogava Grumberg a l’es
calasobrequèeraserjueuperquèla
seva dona tenia curiositat. “Què és
ser jueu? Una cosa natural, estic
sorprès que hi hagi gent que no ho
sigui”, riu. “No, jo vaig néixer en
unaèpocaenquèfinsitotelsqueno
volien serhoho tornaven a ser.No
era com l’antisemitisme dels reis
d’Espanya, on n’hi havia prou amb
convertirse per escapar a l’exclu
sió, el mateix que a França. El que
va passar a la SegonaGuerraMun
dialvaserqueelsnazisvanintrodu
ir una nova dimensió, ja no era im

portant convertirse o no, sinó que
tueres jueudesdelmomentenquè
els teus pares eren jueus, i estaves
sotmès a la sort comuna. A la guer
ra, el meu pare va ser deportat, la
mevamare es va haver de quedar a
París, elmeu germàde vuit anys va
haverdefersecàrrecdemi,unnen
de tres o quatre anys. Ell va patir
méslasituació.Ensvandeteniruna
vegadaaParís,almeugermà,lame
vamare i ami, ens van portar a co
missaria.Els camionsanavenplens
i el comissari va decidir deixarnos
marxar.Elmeugermàhovaveure i
és conscient que vam estar a punt
depujar.Joennotincelrecord, iai
xò m’ha permès escriure. La gent
que ha viscut aquestes coses sent
moltmés dolor”. I, afegeix, “ser ju
eu és una cultura, però també ésno
trair la tradició dels que van triar,

per raons religioses, continuar sent
jueus. Gent que va tenir l’opció de
convertirse i vanpreferir continu
arsent jueus.Fins i totsinosócreli
giós sóc el descendent d’aquesta

gent per a la qual el judaisme era
una cosa important. Josep Maria
ens ha fet visitar el museu dels tre
sors de l’art romànic català. És una
expressiód’amor.Elfetreligiósque
avuiésgairebéinsuportablehapor
tat durant segles, fins i tot si ha em
pès també a extremismes lamenta
bles, actes de bellesa i amor. Ens
queda això. El cristianisme ha do
natobresmestres.Tambéel judaïs
me. Inosaltresensomelshereus”.
Una altra cosa és que l’herència

global sigui complexa. Grumberg
assenyala que avui tot l’OrientMit
jàestàenconvulsióisiabansesdeia
que Israel ho provocava perquè
tractavamalamentelspalestins,ara
esveuque lacosaésmoltméscom
plexa. I diu que no se sap com aca
barà, perquè “és evident que Israel
es trobarà en una situació terrible
perquè l’únic que pot unir el món
àrab és l’oposició a Israel: no és la
sortdelspalestinselqueelspreocu
pa, sinós’hauria solucionat”.
L’autor reflexiona que l’Islam va

ser creat després de les altres dues
grans religionsmonoteistes i ara hi
ha “un problema d’autor”. “Hi ha
tres llibres, l’Antic Testament, el
Nou i l’Alcorà, que han d’explicar
mésomenys lamateixacosa.L’ori
ginal és l’Antic Testament. I de fet
abansdecremarelsjueusjaesvain
tentar cremarne els llibres. Hi ha
una mena d’exclusivitat literària.
Fan falta grans juristes per solucio
nar aquests problemes. La situació
delspalestinsnoésbona i ladels is
raelians tampoc. No pots viure en
unpaísenpeudeguerra.Però, com
es pot solucionar el problema? Qui
hade fer lapsicoteràpia?”.
A ell, explica, és l’humor el que li

ha permès escriure. “Em vaig ado
narquequanexplicavaunahistòria
la gent reia sense que jo ho hagués
buscat. És una manera d’expressió
quehabita almón jueu.L’humorés
l’arma suprema dels febles, dels
més petits”, diu.Unhumor que di
vendres va conquerir el Lliure.
Quandurant els aplaudiments Flo
tatsvaconvidarGrumbergapujara
l’escenari, part del públic va acabar
ovacionant l’autor dempeus. “En
unpaís onels jueus sónabsentsper
raons històriques, interpretar
aquestaobraaquíjustamentisentir
aquesta adhesiódelpúblic, aquesta
escolta, m’ha emocionat molt”,
conclouGrumberg.!

JORDI PLAY

JosepMaria Flotats i Jean-Claude Grumberg divendres a la nit al Lliure de Gràcia

Jean-Claude Grumberg reflexiona sobre la qüestió jueva després de
ser ovacionat pel públic barceloní per la seva obra ‘Ser-ho o no’

Ser jueuaParís

LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

“Jovaignéixerenuna
èpocaenquèfins i tot
elsquenovolienser
jueushotornavenaser”

DOLOR AMB HUMOR

“L’humor és l’arma
suprema dels febles,
delsmés petits”,
afirmaGrumberg


