
47ara  DISSABTE, 4 D’OCTUBRE DEL 2014  
arallegim

A hores d’ara,  
J o a n - D a n i e l  
Bezsonoff és un 
escriptor que no 
necessita presen-
tació. Fa anys 
que el seu estil 

irònic i fuetejant, la seua tirada 
francòfila però catalaníssima ens 
proveeix d’un seguit de llibres ben 
interessants, bé de la branca me-
morialística o bé de la ficcional. En 
Matar De Gaulle –publicat a Empú-
ries– ha seguit aquesta segona sen-
da, retornant de passada a un esce-
nari que li resulta especialment 
atractiu: l’Algèria francesa. 

El tema algerià, en efecte, era el 
motiu central de dues novel·les an-
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PERFIL teriors: La presonera d’Alger 
(2002) i La melancolia dels oficials 
(2011). Fill d’un militar del gloriós 
exèrcit francès, ningú millor que 
Joan-Daniel Bezsonoff per a assu-
mir la veu d’una casta que –com 
l’armada italiana– no ha excel·lit 
històricament per guanyar guer-
res, però en canvi no ha tingut pa-
rangó a l’hora d’organitzar aperi-
tius. Aquesta rècua de soldats cul-
tes però poc eficaços va estar a 
punt de guanyar la partida a Algè-
ria contra els insurrectes locals, 
però De Gaulle els va trair. Algèria, 
francesa durant segle i mig, no dei-
xava de ser terra africana. I la inde-
pendència va caure com una frui-
ta madura. 

Disparar a matar 
A Matar De Gaulle, Bezsonoff ima-
gina una família nord-catalana re-
sident a Alger, els Vidal. Els pares 
no parlen als fills en català, però 
aquest idioma és ben habitual a la 
ciutat, claferta de valencians, me-
norquins i rossellonesos. És aquest 
món el que serà esborrat radical-
ment del mapa el 1962. Aquell any, 
al març, Alain Vidal i la seua nòvia 
Sylviane passegen el seu amor 
mentre un país sencer es convulsi-
ona pel desesperat ménage-à-trois 
entre l’exèrcit francès, els insurrec-
tes i l’OAS (l’organització clandes-
tina que lluita per mantindre el po-
der francès a Algèria, l’Organisati-
on de l’Armée Secrète). Alain i 
Sylviane participen en una mani-
festació pacífica en solidaritat amb 
la població algeriana, però l’exèrcit 
dispara a matar. Sylviane mor. Qua-
tre mesos després, França se’n va 
d’Algèria. L’oncle d’Alain, Anatole, 
decideix involucrar-se en una 
cèl·lula terrorista que vol assassi-
nar Charles de Gaulle per la supre-
ma traïció d’abandonar a la seua 

sort milers de francesos algerians 
(els famosos pieds-noirs). La peri-
pècia d’aquest atemptat contra el 
general és el motor de la novel·la. 
En realitat, la població metropoli-
tana vivia amb una notòria indife-
rència l’afer algerià. Però els mili-
tars tenien el seu honor, i es poden 
cometre els majors crims en el seu 
nom. Si l’atemptat haguera reeixit, 
l’OAS podria haver-se convertit en 
un símbol patri. En fracassar, tot 
se’n va en orris: “Potser un traïdor 
és un heroi que no ha tingut sort”, 
reflexiona l’autor d’Una educació 
francesa (L’Avenç, 2009). 

Una llengua d’una gran vivesa 
Algèria, fet i fet, és el paradís per-
dut de més d’una generació de 
francesos, i els qui l’abandonaren 
el 1962 hi han retornat sovint com 
Adam i Eva podrien haver revisitat 
l’Edèn després de l’afer del fruit 
prohibit. L’autor, en tot cas, no 
s’oblida de recordar-nos les seues 
obsessions més càlides, de vegades 
de forma irònica (“Com tants per-
sonatges d’en Bezsonoff, l’Anato-
le Vidal havia nascut filòleg”). El 
seu rossellonès és un instrument 
d’una vivesa sorprenent i evocar-hi 
el do de pit de Luis Mariano en Me-
xico converteix tot plegat en una 
exòtica evocació demodée. L’Algè-
ria preindependent era un freno-
pàtic temptadorament resumible: 
“Els policies col·laboraven amb els 
assassins, els millors oficials de 
França vivien en cel·les podrides, 
els ateus pregaven, els místics dub-
taven, les putes meditaven, els 
monjos fornicaven, els cuiners an-
glesos preparaven plats exquisits, 
els gats es reconciliaven amb les ra-
tolines, els borratxos bevien aigua, 
i Alger, la segona ciutat de França, 
aviat seria una ciutat estrangera”. 
I així va ser.✒
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EL SECRET DE...  

És un dels escriptors globals 
de la literatura holandesa. 
Conegut per un públic mas-

siu, és proper a casa nostra perquè 
des de fa 50 anys resideix en part a 
Menorca. Aquest 2014 és l’any que 
més temps ha passat a la finca de 
l’illa, tres mesos seguits. De fet és 
la vegada que més temps ha dor-
mit seguit en un mateix lloc. “Fer-
se gran és això, que el que més de-
sitgi és poder ser a la casa de Me-
norca per recollir les prunes de 
l’arbre”. Nooteboom no ha parat 
quiet des dels 12 anys, quan per 
primer cop, acabada la Segona 

Guerra Mundial i somiant respi-
rar aire fresc, fa el seu primer vi-
atge en autoestop, cap a Itàlia. “En 
un d’aquests viatges cap al sud, un 
home que em va recollir en un des-
capotable em va donar un gran 
consell: «No saps on vas? Sàpigues 
que la cadira que avui ocuparàs 
demà no serà teva»”. Nooteboom 
va parlar dilluns sobre els seus lli-
bres de viatges i novel·les arreu del 
món en una conferència a la Pe-
drera. Parla un castellà correcte, 
té residència a les Balears des de la 
dècada dels 60. “Vaig descobrir 
l’illa de casualitat. Un nebot meu 

em va convidar a viatjar a Eivissa, 
però no hi havia habitacions lliu-
res i vam canviar de ruta: així vaig 
anar a parar a Menorca. Al cap de 
tres anys vaig comprar la casa”. 

Nooteboom no va acabar l’ense-
nyament més bàsic i la seva eleva-
da formació és autodidacta. Fa la 
seva allà on va, i continua for-
mant-se. Cada hivern passa dos 
mesos a la residència/biblioteca 
d’uns amics a Baviera. Deu mil lli-
bres que consulta mentre escriu 
en solitari, aïllat del món, envoltat 
de camps nevats. On ara escriu 
més és a Menorca. A la tardor ar-

riba Noticias de Berlín (Siruela), 
un repàs dels itineraris i experièn-
cies a la capital d’Alemanya i, en 
especial, del 1989, quan hi va pas-
sar un any amb un estipendi. Noo-
teboom va confessar a la Pedrera 
que, només passades unes setma-
nes, va concloure que no seria ca-
paç de quedar-s’hi gaire: “Hi havia 
una tensió, una claustrofòbia tan 
gran, marcada pel Mur”. No no-
més s’hi va quedar sinó que és Ber-
lín i Alemanya –malgrat la des-
trucció i l’horror del passat, del 
qual amb 12 anys va voler fugir– el 
món que més admira.✒
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