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os eixos animen l’obra de Joan Daniel Bezso-
noff: els llibres que ens parlen de la seva iden-
titat (la identitat de l’escriptor rossellonès-oc-

cità-català i la identitat francesa, a més d’una incursió
en la identitat del seu avi rus exiliat el 1917) i l’eix histò-
ric, gairebé sempre emmarcat en la guerra (les dues
guerres mundials i les descolonitzacions franceses
d’Indoxina i d’Algèria). La guerra d’independència al-
geriana (1954-1962) és el rerefons d’aquesta novel·la i
el seu origen cal buscar-lo en La presonera d’Alger,
obra que ara fa deu anys ens va fer conèixer Bezso-
noff al Principat. I conèixer el comandant –en aquesta
novel·la és ascendit a tinent coronel– Daniel Valls, per-
sonatge estimat de l’autor. Català i francès, romàntic i
rude, il·lustrat i reaccionari, favorable a la independèn-
cia dels Països Catalans i al mateix temps nostàlgic de
les colònies franceses…, així és Daniel Valls, militar
dels serveis secrets, que ara trobem de nou a la guer-
ra d’Alger, tot i que la trama ens portarà cap a Tànger,
Frankfurt, París, Lió, just en el pas de l’acció a l’espio-
natge, i a la persecució
d’un traïdor, tema nuclear
de l’obra.

El mirament per la fluï-
desa de l’escriptura i per la
concisió de l’expressió jus-
ta és sempre gran, en
Bezsonoff. I, com sempre,
immillorable. Hi trobem la
flaca per cert to senten-
ciós, per obrir i no tancar
subtrames (un tret d’estil
molt propi, i que conforma
l’extensió breu dels seus
llibres i potser certa con-
frontació cap a un tipus de
novel·la que tindria tots els
números per aprofundir
psicològicament), la cal·li-
grafia depurada i elegant i
una documentació que hi és però no es nota, i que
acaba explicant la complexitat de l’Algèria francesa.

L’honor, l’heroisme, l’imperi, la moral colonial, la
grandesa… Bezsonoff, autor tan peculiar com tradi-
cional, ens situa en aquesta novel·la enmig de tot això
(ho fa brillar amb nostàlgia, tot i que sabem que res
d’això ja no existeix o és massa abstracte o llunyà).
Però serà sempre la figura curiosa de Daniel Valls –la
relació amb el pare, amb una prostituta, amb els seus
companys, amb les decisions de De Gaulle, amb l’ho-
me a qui ha d’abatre…– el que aviva una història que,
al capdavall, es gronxa entre la vistositat del paisatge
africà i alhora la incruenta lluita per l’alliberament o
l’opressió.

De vegades, en Valls, sentim massa bruscament
l’alternança de dues coses: la brutalitat d’un militar
com tants d’altres i, sense solució de continuïtat, la
sensibilitat a la lletra impresa, a les bones maneres, a
les arrels catalanes. I alhora una compensació d’esta-
tisme un cop acceptem la proposta de Bezsonoff: si-
tuar les històries en les convulsions que provoca una
guerra. Menys freda que fluent, l’escriptura s’acaba
adaptant al capteniment melancòlic de Valls amb la
realitat que l’envolta. Res no modificarà en el militar la
seva visió d’aquesta realitat, ni tampoc el seu caràc-
ter, tot i que sentirem la imminència de l’atzar, del pes
de la història o del dolor contingut.

Per als qui no hagin llegit res de Bezsonoff, no es
pot dir que La melancolia dels oficials sigui la millor
manera d’entrar a l’edifici que està bastint, però
aquesta novel·la n’és una pedra necessària. ❋
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cionats. El lector s’adona de segui-
da que el desplegament del contin-
gut dels fragments no és exacta-
ment consecutiu i progressiu sinó
més coral, en un intent de calcar el
funcionament real de la ment, que
és més aviat capriciosa i va enda-
vant i endarrere, i avança i torna, i
diu i rediu, i declara i matisa...

Dues qüestions puntuals han de-
terminat aquesta sinuositat temà-
tica: la resistència temperamental
de Palol davant els sistemes tan-
cats i l’absoluta ambició intel·lec-
tual del llibre. En aquest sentit, les

meditacions no deixen de banda
cap dels temes essencials de la nos-
tra societat actual: política, Espa-
nya, llengua, cultura, Europa, in-
tel·ligència i ignorància, humor, li-
teratura, societat, identitat, Cata-
lunya, economia, tecnologia, edu-
cació, coneixement, modernitat,
moralitat, pensament, justícia, le-
galitat, memòria, història, corrup-
ció, tradició, continuïtat, religió, el
món...

Meditacions des de Catalunya
és un llibre per llegir atentament i
lentament. Atentament perquè és

un llibre subtil amb molts matisos,
un llibre complex, un llibre que no
ens permet quedar-nos indiferent,
un llibre que ens convida a reflexio-
nar, a respondre, a definir-nos en el
debat amb l’autor. Lentament, per-
què puguem assaborir la prosa ten-
sa i precisa de Miquel de Palol, que,
aquest cop, en aquestes medita-
cions, és més enganyosa que mai
perquè se’ns presenta sota una
aparença de domini distant (un re-
curs retòric hàbil que confereix
credibilitat) un text ric, apassionat
i abrandat. ❋
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claredat en el plantejament, massa
personatges secundaris innecessa-
ris, descripcions a ritme de Valium
d’absolutament tot (llocs, persones,
utensilis, llibres...). I no és només
que la narració no ho necessiti sinó
que perjudica els bons moments li-
teraris que el llibre té (és clar que els
té, i molts). No és millor escriptor
qui afusella set adjectius. Ho és qui
posa el correcte o, si vols, set però
que no et treguin a empentes de la
trama. Un escriptor massa interven-
cionista, tot sigui dit. En fi, l’èpica no
es fa a base d’un KO per inhalació
de plom, Maese Uwe. Si hagués
ajustat la lent, triat millors mapes i
escales i retallat allò que no és es-
sencial o que molesta la lectura, tin-
dríem una obra que el temps diria si
magna o no, però assumible per un
lector masoca però disciplinat, agra-
ït i germanòfil. ❋

L’autor alemany Uwe Tellkamp
ha publicat una novel·la de mil
pàgines TONI ALBIR / EFE




