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Bezsonoff (Per-
pinyà, 1963) sem-
pre ha anat un 
poc a la contra. 
Escrivint en ca-
talà al nord de les 

Alberes, alguns potser esperaven 
d’ell que es dedicara a cantar les ex-
cel·lències folklòriques de la patria 
chica (com es diu o es deia al sud). 
Bezsonoff, però, s’ha entossudit a 
bastir un corpus novel·lístic localit-
zat, si cal, a la Indoxina o a Algèria, 
i ara també a l’Alemanya de Hitler. 
D’alguna manera, sembla voler 
convertir-se en una mena de Stefan 
Zweig adaptat a les necessitats mo-
deradament exòtiques del lector 
català. La ballarina de Berlín, en 

El misteri de la passió
aquest sentit, és un pas més enllà en 
aquesta plèiade seua de lectures de 
l’anecdotari propiciat per les con-
vulsions del segle XX. No està sot-
mès, però, a la dèria historicista, i 
per això el que conta en aquesta no-
va novel·la és en realitat un altre re-
lat de passió i mort ambientat en 
vespres de la segona gran hecatom-
be bèl·lica. 

Bezsonoff ha focalitzat la seua 
atenció en el capità de l’exèrcit po-
lonès Jerzy Sosnowski i en la balla-
rina jueva Lea Niako. Són vides de 
pel·lícula, les seues: Sosnowski es-
pia per als polonesos i Niako per a 
l’Abwehr. El primer, en realitat, és 
un diletant només interessat en les 
dones, el joc i la cavalleria, així que 
va trobar en Lea Niako una parte-

plaent de la vida. Com sol fer sovint 
en les seves novel·les, Bezsonoff ho 
aprofita també per reflexionar so-
bre el misteri de la seducció i de la 
passió, allò que mou tothom a tot-
hora. La ironia és marca de la casa: 
“Seria hora que s’organitzés una 
conferència internacional per de-
terminar per què les dones s’ena-
moren de tants imbècils i per què 
els homes festegen tantes dones 
sense interès, més enllà de quali-
tats plàstiques evidents”. 

Però aquesta és una història real. 
Jerzy Sosnowski va morir a Katin, 
assassinat pels russos. Lea Niako, a 
Berlín, en un misteriós atemptat. Ni 
ell era un imbècil ni ella una dona 
sense interès. Degueren fer molt 
bona parella.✒
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naire ideal. El sensualisme fora mi-
da de la ballarina, que havia enllu-
ernat els jerarques nazis (amb una 
impagable escena coprofílica pro-
tagonitzada pel mateix Führer), 
l’arrossega a dies i nits de passió 
contínua que no acaben fins que la 
Gestapo fa bé la seua faena. 

Una voluptuositat innata 
Com a gènere, la novel·la esdevé en 
mans de Bezsonoff un material 
dúctil i deliciosament frívol, un es-
tri mal·leable que no dona malde-
caps al lector sinó que li ofereix 
amenes contalles informades pel ja 
característic estil de l’autor, que 
comunica als seus relats la seua jo-
ie de vivre, una voluptuositat inna-
ta i una concepció estrictament 

Es nota que el 
turc Hakan Gün-
day (illa de Ro-
des, Grècia, 1976) 
s’identifica amb 
l’escriptura de 
L o u i s - F e r d i -

nand Céline. Gazâ, el narrador de 
Daha!, comparteix amb el Bardamu 
celinià el fet de mirar el món i de 
contar la seva història personal des 
d’aquella frontera incerta i a punt 
d’erupció que separa, d’una banda, 
la lucidesa bàrbara de qui ha vist i 
ha comès massa atrocitats i, de l’al-
tra, el deliri desbocat de qui ja ha 
perdut el seny. Aquesta coincidèn-
cia inicial deriva en una segona ca-
racterística comuna: tant Bardamu 
com Gazâ parlen amb una veu in-
sultant, àcida i desesperada, que 
aboquen a la cara del lector com 
una vomitada d’horrors i de veri-
tats, nauseabunda i fascinant. 

Ningú és  
del tot innocent

Això no vol dir que Günday sigui 
un autor imitatiu, ni que hagi rees-
crit Viatge al fons de la nit traslla-
dant-la a la Turquia que actual-
ment exerceix de policia tèrbol per 
a una Unió Europea que no sap com 
encarar la crisi dels refugiats. En 
absolut: Günday és un escriptor 
amb massa coratge, i Daha! és una 
novel·la massa agosarada per no re-
conèixer-li el mèrit d’una persona-
litat cantelluda i substanciosa. 

Sol dir-se, una mica tòpicament, 
que la primera frase d’una novel·la 
ha de servir per presentar el to, l’es-
til i el món anímic i moral que hi 
trobarà el lector. Així comença Da-
ha!: “Si el meu pare no hagués sigut 
un assassí, jo no hauria nascut...” La 
familiaritat amb l’horror i la indife-
rència davant les pitjors calamitats 
que destil·la aquesta declaració ini-
cial és omnipresent al llarg de les 
400 pàgines de què consta la no-
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vel·la, ben traduïda del francès al 
català per Jordi Martín Lloret. 

Gazâ, fill d’un traficant d’immi-
grants i d’una mare (això se’ns diu al 
principi) que el va voler matar tot 
just després d’haver-lo parit, ajuda 
des dels nou anys el seu pare en el 
negoci, que consisteix a guardar “els 
il·legals” dins una cisterna magat-
zem i després portar-los en camió 
fins al vaixell que els ha de fer arri-
bar a la costa de Grècia. Avesat a jus-
tificar el que hauria de ser injusti-
ficable i a trobar normal el que no 
són més que abominacions, criat en 
un món de crueltat que l’insensibi-
litza fins a convertir-lo en “un ésser 
terrorífic”, Gazâ llueix l’amoralitat 
del supervivent disposat a tot per ti-
rar endavant: “Si avui som aquí és 
perquè un dels nostres avantpassats 
va dir: «O ell o jo!» Potser no hi ha 
cap mal, en això. Pensem que és 
lleig, però potser és ben natural…” 

Una novel·la notable 
Per la manera com Günday ens fa ar-
ribar el relat del seu protagonista, 
queda clar que la tara de Gazâ no és 
només seva, sinó de tota una època 
o, fins i tot, de tota una espècie. Nin-
gú és del tot innocent, aquí, ve a dir 
Günday: no ho són els traficants (per 
descomptat que no!), ni els funcio-
naris turcs que es deixen subornar 
per fer els ulls grossos, ni ho són tots 
els immigrants (alguns dels quals 
també feien malifetes als seus paï-
sos), ni òbviament tampoc són inno-
cents els europeus, egoistes i cínics. 

Sigui com sigui, Daha! no és un 
sermó per fer venir mala conscièn-
cia sinó una novel·la notable que 
conta els anys de formació d’un noi 
condemnat per la geografia i per la 
fatalitat familiar a sofrir en la prò-
pia pell i a infligir en la dels altres 
tota mena de crueltats insuporta-
bles. Sobretot és una novel·la que 
expressa molt bé la idea que la vi-
da i el món són un desvari macabre. 
Ho expressa amb frases com aques-
ta: “De què m’hauria servit posar-
me a cridar auxili? Potser un boig 
anomenat Auxili hauria vingut a 
matar-me?” O amb l’escena en què 
Gazâ queda enterrat viu sota una 
pila de cadàvers, brillant metàfora 
de la gestació putrefacta i del segon 
naixement del protagonista, que el 
menarà a una vida diferent però 
també condemnada.✒

Alack Sinner és 
un dels grans per-
sonatges de la 
història del cò-
mic. Creat pels 
argentins Carlos 
Sampayo (guió) i 

José Muñoz (dibuix) a mitjans dels 
anys 70, Sinner és un expolicia con-
vertit en investigador privat en la 
Nova York que retratava Scorsese a 
Taxi driver. En una ciutat de con-
trastos, violència i abusos, mira de 
sobreviure construint una moral 
que faci més suportable la seva exis-
tència. El whisky i el jazz l’acompa-
nyen en un camí hereu dels clàssics 
del gènere negre. Però Sinner és un 
cas gairebé únic tant en el món del 
còmic com en el de la literatura cri-
minal. A diferència d’altres perso-
natges icònics congelats de per vida 
en una edat, ell es va fent gran àl-
bum rere àlbum. 

Això es pot comprovar a la inte-
gral que aplega les aventures publi-
cades entre el 1974 i el 2006. Tam-
bé és fascinant seguir l’evolució 
dels guions de Sampayo, del rigor 
del gènere a la profunditat reflexi-
va, i sobretot del dibuix de Muñoz, 
primer d’aire realista, prudent en el 
classicisme, més endavant expres-
sionista, genial amb l’ús de la taca 
negra i eixamplant el llegat del mes-
tre Alberto Breccia, i finalment es-
tilitzat. L’única pega d’aquesta in-
tegral és l’edició, tan despullada 
que no inclou cap text d’anàlisi ni 
cap introducció.✒

Tota la vida 
d’Alack 
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