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ntre els escriptors actuals de
la literatura catalana, Joan-
Daniel Bezsonoff és tan sin-

gular com el Donasà, una comarca
al nord del Capcir que tant la gent
com la Gran Enciclopèdia Catalana
ignoren persistentment que és un
vell territori català: oblidat, tal com
poden llegir en l’apartat d’història
de www.donezan.com (Pays du Do-
nezan). A Bezsonoff tampoc no l’es-
perava ningú, a la nostra literatura.
Hi va arribar, però, com en Els taxis-
tes del tsar o com en Una educació
francesa. Les meues universitats, el 4t
llibre en què ens parla dels seus orí-
gens familiars i intel·lectuals, també
ens confirma per què no hi comptà-
vem. (En Un país de butxaca, en can-
vi, el tercer, se centra a parlar-nos de
la pota catalana amb què el català
amb arrels russes i passaport francès
de Bezsonoff connecta amb la Cata-
lunya-Capcir que batega tossuda-
ment sota la neu on l’han colgat al-
tres llengües i altres cultures.)

Ara, a Les meues universitats, Bez-
sonoff novel·la els tres anys que va
estar al Liceu Massèna de Niça, fent
la Khâgne i l’Hipokhâgne, uns estu-
dis preparatoris per al concurs d’in-
grés a l’École Normale Supérieure i
que avui “encara constitueixen la
flor i la nata de les humanitats a
França”. Com que és l’època en què
tenia entre 17 i 20 anys, hi desplega
fàcilment –i més brillantment, jo di-
ria– l’univers que trobàvem als al-
tres llibres més biogràfics, però
també a la seva obra més directa-
ment novel·lesca: les minyones que
no l’han estimat –molt especial-
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Premis
Bezsonoff ha
guanyat premis com
Casero (2003),
Méditerranée
Roussillon (2004),
Salambó i Creixells
(2005), la Lletra
d’Or (2010) i el
Setè Cel (2010).

El donasà Bezsonoff
NOVEL·LA XAVIER CORTADELLAS

ment Sandra, “com la Claudia
Cardinale a Il Gattopardo, en mi-
llor”–, les llibreries on va créixer
–algunes com La Sorbonne de Ni-
ça ja no són ni el record del que
eren–, una llarga llista de professo-
res i professors denigrats, ridiculit-
zats i estimats o admirats; i una
llarga llista d’estudiants cràpules
d’aquells anys, reals o no –Tagliafi-
co, el boig; l’incombustible Centi-
ni, Dominique Lecca, àlies La Due-
ña, i Sauge-Merle, a qui tothom
deia Sauce-Merde.
    Finalment, el que ell en diu El
grau zero de l’escriptura amb totes
les aportacions lingüístiques i cul-
turals que l’han conformat com un
autor català, “tan exòtic” que diria
Vicenç Pagès, com el Donasà: les
aportacions de la cultura francesa,
per descomptat, que és, com sabem
tots –especialment els mateixos
francesos–, la més important de to-
tes (si el món no acaba de ser rodó és
perquè no s’ha afrancesat prou); de
l’espanyola (del segle XIX, del segle
d’or, de Borges o de García Már-
quez i del seu estimat Luis Maria-
no), del llatí (més el de Juli Cèsar
que no el de Ciceró), del grec, de
l’anglès (sempre una mica llunyà) i
del niçard – o provençal o occità–,
que a la Niça de Bezsonoff bategava
amb la feblesa d’algú que necessita
un bypass, però que va ser també un
pont insospitat cap a una cultura
catalana que en el cas particular de
Bezsonoff, tot just començava a
aparèixer. (Colgada sota la neu de
350 anys de grandeur, però encara
prou viva per poder renéixer.) ❋
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DICCIONARIJOSEP SANTESMASES

El qui és qui polític de les Illes Balears
n el Diccionari de partits polítics de les
Illes Balears (1900-2008) hi han parti-
cipat quaranta-sis col·laboradors i ha

estat dirigida per Antoni Marimon Riutort,
professor de la Universitat de les Illes Ba-
lears, i per Sebastià Serra Busquets, catedrà-
tic també de la UIB. L’obra és fruit d’una ex-
tensa labor realitzada pel Grup d’estudis de
la Cultura, la Societat i la Política al Món
Contemporani. La informació de cada en-
trada ens permet tenir coneixement de les
ideologies dels grups, l’evolució, els diri-
gents destacats, la implantació territorial, els
resultats i les derivacions a escissions o fu-
sions.

Tot plegat resulta d’una gran utilitat no
només pels investigadors, periodistes i polí-

E tics, sinó també pels lectors de
prosa històrica o memorialís-
tica vinculada al segle XX i a
una part de la dècada passada.
I ho és tant per l’extensa infor-
mació dels grups polítics més
significatius com per la que es
dóna d’aquelles formacions
més efímeres o d’àmbits lo-
cals. Al costat de llargues en-
trades de partits d’àmbit espa-
nyol o de partits d’àmbit ba-
lear o particular d’alguna de
les illes que han tingut una
presència remarcable en algun
moment, hi podem trobar re-
ferències de partits d’estricte

àmbit local o de nombroses
candidatures independents a
eleccions municipals. La pre-
tensió d’una voluntat exhaus-
tiva, conceptual i territorial
no hauria esta possible sense
un ampli equip redactor co-
ordinat per Llorenç Carrió i
Magdalena Capellà.

La publicació es tanca amb
unes gràfiques electorals de
l’època de la restauració, la
Segona República Espanyola i
de la transició ençà, i un ex-
tens apèndix fotogràfic i do-
cumental, que ens situen en el
context de cada període. ❋
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