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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

l periodista Aleix Renyé ha penjat una
fotografia a Twitter en què es mostra

com, en una llibreria de Barcelona, les
obres de l’escriptor nord-català Joan-Da-
niel Bezsonoff són classificades a la secció
de “novel·listes francesos”. La mirada pro-
vinciana sol adoptar aquestes ínfules de
globalització. Deu ser també per aquest
mateix conjur, que en algunes llibreries de
Tolosa de Llenguadoc les obres en occità
es poden localitzar a la secció de literatura
estrangera. L’infern també està empedrat
de bones intencions. Bezsonoff, poliglot,
nét d’un rus blanc i de pagesos catalans,
n’és una prova. Gràcies a una cultivada mi-
rada miop, des del nostre marc cultural
s’ha remarcat en excés la qualitat exòtica
d’aquest escriptor i s’ha subratllat que la
seva obra ens parla de realitats externes a
la nostra cultura. En un article breu és im-
possible consignar els atributs de la litera-
tura d’aquest homenot del Rosselló. Desta-
quem-ne només tres: harmonitzar la lírica i
l’èpica amb la mateixa bellesa natural que
la flama es nua amb la fosca; travar el pai-
satge i la història col·lectiva amb els espas-
mes vitals de personatges literaris molt
ben caracteritzats; i prodigar un amor ma-
nifest per la frase sincopada, que es pro-
longa en una infinitud de sentits i reverbe-
racions. Però més enllà d’aquests aspectes
poètics definitius, cal dir que seria un mal
indicador que a hores d’ara la literatura de
Bezsonoff seguís essent considerada exòti-
ca i externa. Perquè, llibre a llibre, Bezsonoff
és un dels autors de la literatura catalana
que millor ens explica. Ens explica com el
Rosselló va deixar de ser català; ens mos-
tra fins a quin punt els mecanismes inter-
lectals de la nostra llengua estan obturats;
ens explica la superstició impermeable de
la frontera; ens revela que trencar amb
l’horitzó hispànic no significa parlar-nos de
realitats externes; ens mostra que la com-
plexitat humana mai no ens serà estrange-
ra. Amb les 13.000 entrades del diccionari
provençal occità/català, amb la traducció
de La senyora Arnoul, i amb la Guia senti-
mental de Perpinyà, el 2015 ha de ser l’any
Bezsonoff. És a dir, l’any de tots.
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L’any
Bezsonoff

De set en set

Lluís
Muntada

a un parell de dies vaig entrevistar
la jove promesa de Súmate, Ga-
briel Rufián, i em van venir ganes
de tornar a escoltar Desglaç, el

meravellós disc de Miguel Poveda. La pre-
sència, el posat, la timidesa aparent de Ru-
fián em recordaven el cantaor que havia
fet un dels meus discs preferits i que darre-
rament tenia equivocadament aparcat.
Quan vaig arribar a casa, el vaig tornar a
carregar al telèfon i no l’he deixat d’escol-
tar des d’aleshores: “Amadíssims ene-
mics, si algun me’n vol ser encara, guar-
dians del meu honor, mirall de les meves
taques…” Verdaguer, Margarit, Marçal,
Brossa, Casasses, Comadira, Ferrater…
tots amb la veu flamenca i aquell acompa-
nyament amb tons de jazz, tango…

LA QÜESTIÓ ÉS QUE AQUESTA BANDA sono-
ra que em torna a acompanyar des de di-
marts es va mesclar amb els pensaments
d’aquestes últimes setmanes sobre el ca-
mí cap a la independència. Una cosa em
portava a una altra sense adonar-me’n. I
recordava els nervis, la brega, la negror i el
pessimisme que s’han apoderat del movi-
ment independentista en determinats
moments, de manera cíclica. Hi ha hagut
períodes en què tot semblava acabat i sen-
se solució possible. I mira que de fulls de ru-
ta se n’han arribat a escriure tants que po-
dríem empaperar-ne un cel sencer.

PENSAVA QUE AQUESTES SITUACIONS de
desànim, de derrota, de pou sense fons, de
veure-ho tot perdut, són conseqüència
d’una voluntat comprensible però erràti-
ca de voler-ho tenir tot apamat i sabut
abans no passi. I no cal pas ser gaire savi
per entendre que els processos històrics
de secessió, revolució o canvi significatiu
mai no s’han estructurat i dissenyat prè-
viament, com si es poguessin planificar i
executar punt per punt. Un procés com el
que segueix el poble català en aquest mo-
ment és una improvisació constant i ne-
cessària. No hi ha res escrit. No es pot
avançar el resultat de cada passa. No s’hi
valen fulls de ruta. Més val tenir bons ma-
pes de navegació. Però no camins traçats
abans de recórrer-los.
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I, QUAN PENSES AMB MÚSICA, els pensa-
ments i records es van succeint sense or-
dre clar. I vaig recordar aquell llibre de Lu-
xio Ugarte que vaig llegir ja fa uns quants
anys. Es deia Simfonia o jazz? Koldo Sa-
ratxaga i el model Irizar (però en castellà).
I explicava com el tal Saratxaga havia con-
vertit l’empresa de carrosseries d’autocar
del grup cooperatiu basc Mondragón en la
segona empresa del sector més important
d’Europa. Irizar, amb el lideratge de Sara-
txaga, havia esdevingut un model de ges-
tió per a les empreses de mig Europa. Al lli-
bre, Ugarte explicava que el sistema de
gestió de l’empresa s’havia inspirat i es po-
dia comparar més amb el funcionament

d’una banda de
jazz que no pas
amb una orquestra
simfònica.

EN UNA SIMFONIA
tot és mil·limetrat.
Tots els músics han
d’executar amb fi-
delitat màxima allò
que marca la parti-
tura. En una simfo-
nia, un cervell privi-
legiat ha imaginat
com sonaria la mú-
sica i un director
l’ha portada a l’esce-
nari amb petites
adaptacions inter-
pretatives. En can-
vi, en el jazz hi ha un
grau d’improvisació
molt gran a partir
d’un patró, d’una
melodia o d’un te-
ma. I els músics

construeixen una versió nova cada vegada
i han de connectar i comunicar-se al ma-
teix temps. Sí que hi ha unes pautes, unes
traces… però pot passar de tot. Hi ha un ob-
jectiu, però moltes maneres d’arribar-hi.

I AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA li passa
això. Que voldria actuar com una orques-
tra, però la música és jazz. D’aquí ve aque-
lla incomoditat. Voldríem tenir-ho tot pla-
nificat i que aquests polítics nostres no ho
resolguessin tot sempre en temps de des-
compte. Però la història no va així. Es des-
encadena com vol i sense planificació. Per
això, en general, els llibres d’història s’es-
criuen quan la història ja ha passat. I per-
què passi en la direcció que hom vol cal que
–com en el jazz– la cosa tingui swing, que
és la manera com defineixen el fet que una
peça, una actuació o un músic fan vibrar el
qui l’escolta, hi connecta o el commou.
Aquesta és la solució de tots aquests mals
moments –que no crec que s’hagin acabat
per sempre. Prendre’s el camí cap a la in-
dependència a ritme de jazz. I posar-hi
swing. Un, dos… un, dos, tres i…

Cap a la independència
a ritme de jazz
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Voldríem tenir-ho tot
planificat, actuar com
una orquestra, però la
història no va així




