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A R A C O M A R A

Pel cantó de la
postnovel·la

C A R L E S H A C M O R

J
oan-Daniel Bezsonoff (Perpi-
nyà, 1963) és autor de Les ram-
bles de Saigon, de Les lletres d’amor
no serveixen de res i de La revolta
dels geperuts. I ara, amb Les dones

de paper (Editorial Trabucaire, 2001),
planerament, sense cap escarafall efec-
tista i mitjançant un estil que ens
obliga a anar llegint pel mer plaer
d’anar llegint, ens mostra unes runes
–no pas ruïnes– molt interessants, les
del gènere novel·la.

La contracoberta del llibre, el qualifi-
ca de “rèquiem divertit”, rèquiem de la
novel·la, hi afegim aquí, i contribució a
la majoria d’edat de la postnovel·la, la
qual donarà pas a la no-novel·la. Tot
amb tot, la postnovel·la no és cap altra
cosa que la novel·la posada al dia, de-
construïda, i no té res a veure amb
l’antinovel·la, la qual consisteix a tirar al
dret en la destrucció –i no pas decons-
trucció– de la ficció novel·lada o de la
novel·lització de la ficció.

L’antinovel·la prové dels deliris revo-
lucionaris dels anys seixanta i setanta,
la postnovel·la seria néta de la postmo-
dernitat, i la no-novel·la serà la conse-
qüencia de la postnovel·la, de l’antino-
vel·la i del deconstructivisme. I proba-
blement la no-novel·la conviurà amb la
novel·la, que, si més no de moment,
sembla capaç de resistir tots els atacs.

Les restes de novel·la, a Les dones de
paper, hi són elevades a categoria d’an-
timonument literari, sense pedestals,
sense cap intenció de magnificar res ni
de predicar res. Podríem comparar
aquestes deixes, anava a dir detritus, a
una instal·lació de Pere Noguera: hete-
reogeneïtat sota l’homogeneïtat, varia-
cions al voltant de la variació.

Un altre referent extraliterari –els li-
teraris resultarien encara més difusos–
és el cinema d’Eric Rohmer i d’Alain
Tanner. Com als films d’aquests, hi
passen, al llibre de Bezsonoff, coses pe-
tites, quotidianes, vulgars i tot, no gens
novel·lesques, i uns fets tan mínims
serveixen per anar filant, amb bon hu-
mor, una narració gairebé sense argu-
ment.

I és que l’argument no hi té cap im-
portància, com correspon a la postno-

vel·la. Què és el que hi destaca, ja des-
cartat l’argument? ¿La manera de nar-
rar, de concatenar les frases? La veritat
és que no ho sabem ben bé, tal com
sona. I això mateix ho vivim davant
moltes obres literàries, artístiques, mu-
sicals, etcètera, que, diguem-ho així, ens
han agradat: ens és impossible de raci-
onalitzar, per explicar-la del tot, la vi-
vència que ens proporcionen.

Quan acabem de llegir Les
dones de paper, ens fa l’efecte
que el final –un epíleg– ens
porta al començament del
llibre. I el tornem a llegir, i
aleshores ens adonem que el
podríem haver començat per
qualsevol pàgina. I malgrat
la poca o nul·la importància
de l’argument, l’hem de lle-
gir tot seguint el recorregut
lineal –al capdavall circu-
lar– que va marcant el ritme
de les frases.

¿És el ritme –no gens for-
çat, naturalíssim– de l’escrip-
tura el més important en
aquesta postnovel·la? ¿Ho és el
llenguatge, no gens rebuscat,
normal i corrent? Segurament
el concepte d’estil inclou el
ritme i el llenguatge. I aquest
no és sinó el desplegament de
l’idioma, el treball literari
amb la llengua i la parla, so-
bre aquestes i arran d’aques-
tes. L’idioma (amb tots els
matisos del rossellonès),
doncs, com a matèria prime-
ra, i última també, per afaiço-
nar, sense estridències lin-

güístiques, un paisatge de mots, Les do-
nes de paper.

D’altra banda, l’estil –sense intel·lec-
tualismes ni neoavantguardismes de
cap mena– d’aquesta postnovel·la no
suposa pas, en absolut, cap acostament
a la poesia, cap hibridació de gèneres ni
tampoc cap voluntat d’arquitectura li-
terària grandiloqüent, la qual cosa no
equival pas al menysteniment de l’es-
criptura, ans al contrari, com demana
la no-novel·la.

E N I G M Í S T I C A

Ièpala!
M À R I U S S E R R A
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A
ra fa deu anys una columna
com aquesta anunciava la im-
minent publicació d’un Diccio-
nari d’abreviacions de Josep Ma-
ria Mestres i Josefina Guillén

(Enciclopèdia Catalana, 1992) amb un
article que duia per títol La revolta dels
acrònims. Ara arriba a les llibreries una
segona edició revisada i ampliada amb
7.000 noves entrades. Si hi ha algun
sector verbal que ha experimentat un
creixement espectacular durant el segle
XX és el de les sigles. Tot i que quan
parlem d’abreviacions no només parlem
de sigles o acrònims (UNESCO) sinó
també d’abreviatures (àlg. per àlgebra) i
símbols (&, emoticones, monogrames o
els químics). El tàndem Mestres & Gui-
llén en recull el major nombre possible,
ara amb la col·laboració d’Elisabet Curt
(que els deu haver ajudat a no fer ídem).
Els seus criteris en un territori tan es-
tantís com aquest són clars i enraonats,
de manera que la nova introducció al
diccionari (que triplica les pàgines de
l’edició anterior) acabarà sent un text de
referència. Els autors hi esvaeixen un
bon nombre dels dubtes que generen
aquests neologismes rampants alhora
que fixen la nomenclatura fins a límits
deliciosos per als verbívors de mena,
com quan parlen d’alfònims (acrònims
desplegats a la manera d’elapé per LP) o
siglònims (sigles lexicalitzades com ara
radar, ovni i làser).

RENDIMENT LUDOLINGÜÍSTIC
De totes les abreviacions les sigles són
les que tenen un rendiment ludolin-
güístic més elevat. Quan un col·lectiu vol
que l’identifiquin amb una sigla busca
un doble sentit que la singularitzi. Així
la Federación de Organismos de Radio y
Televisión Autonómicos ja va néixer,
per influència catalana, FORTA. Natu-
ralment, en un terreny que tendeix a
l’estalvi de lletres l’homonímia causa
estralls i el joc ludoacronímic està ga-
rantit, sobretot perquè és senzill apro-
piar-se sigles impunement, tal com ho
demostra l’espanyol Instituto de Biolo-
gía Molecular que comparteix acrònim
amb la IBM (International Business Ma-
chines). Els nord-americans han fet de
l’illa de Menorca un símbol de la ludo-
acronímia, més que res perquè l’invers
d’acrònim es llegeix, justament, minorca,
que és com els anglosaxons coneixen la
pàtria dels Rubió i Tudurí. Una Minorca
interessant és a la pàgina 222 del dic-
cionari, a l’entrada FNAC. Aquesta lli-
breria francesa llueix un acrònim tan
poc transparent que fins i tot s’ha arri-
bat a fomentar l’especulació sobre l’o-
rigen de les quatre lletres. Doncs bé, en
espanyol FNAC és el Fondo Nacional de
Arte Contemporáneo i ni la seva com-
bativa parella francesa FNACA Fédéra-
tion Nationale des Anciens Combat-
tants ens n’aclareix res més.

D’entre les moltíssimes troballes que
ens esperen a les pàgines d’aquest reno-
vellat diccionari em quedo amb tres
perles. D’una banda l’almogàver FOT
(Free on truck: preu franc sobre camió);
després que a partir d’ara ser de la SEBA
(Serveis Energètics Bàsics Autònoms) ja
no voldrà dir el mateix que ser de la ceba
i, finalment, que la xiroia onomatopeia
que presideix aquesta columna (ièpala!),
digna alhora d’un escoltisme entusiasta
i d’un trist llepa-la xava, ja mai no podrà
ser pronunciada amb la mateixa inno-
cència perquè IEPALA designa l’Institut
d’Estudis Polítics per a l’Amèrica Llatina
i Àfrica.

D ’ A C T U A L I T A T

La lluita llibertària i Catalunya
J O S E P M A R I A S O L É I S A B A T É

L
a història de l’antifranquisme
ha de ser plural. És un deure
per a tots els qui combateren la
Dictadura i un fet d’honestedat
intel·lectual basat en uns fets

que cap analista íntegre pot obviar.
És per això que voldria significar un

perfil d’homes i dones que davant el
polsim i l’oblit que deixa el temps hem
de ressaltar sobre manera perquè tot al
llarg de la seva vida han lluitat pels seus
ideals. La d’aquelles persones que, més
enllà de la brutal repressió de post-
guerra, sense cap defallença de cap
mena van seguir la idea llibertària.

És sabut per tothom que els sectors
socials que més sofriren la repressió fo-
ren els qui tenien més suport a la Ca-
talunya republicana, això és, ERC en el
camp politicosocial i en el camp sindi-
cal; i, en el món del treball industrial,
la CNT.

També és sabut que per damunt de
diferències concretes era una realitat
que sovint molts d’ells participaven,
més o menys directament, en les dues
opcions. La política amb ERC i la sindi-
cal amb la CNT.

Són temes dels quals no s’ha escrit
suficient i estudiat menys del que cal-
dria; altres opcions ideològiques han
tingut molta més cura de conservar i
difondre la seva variada i important
lluita antifranquista.

En ambdós casos, ERC i CNT, en no
tenir un referent internacional no han
estat prou valorats per uns hispanistes a
qui, enlluernats pel mite, la singularitat
d’Espanya, no coincidia en el seu es-
quema mític o tòpic previ. En l’àmbit
d’analistes del país, els apriorismes han
defugit l’estudi d’uns fenòmens sense
els quals és impossible entendre la
nostra història.

Pel que fa el moviment llibertari s’ha
ressaltat la lluita de la immediata post-
guerra i la guerrilla urbana –des dels
maquis a l’actuació més destacada dels
casos fins de Quico Sabaté o Facerias,
però després s’ha fet un salt en el temps
i ja s’ha passat a parlar del MIL dels anys
70, sense destacar la importància que
en el seu moment tingueren homes
d’acció com Lluís Andrés Edo en el
Grupo 1o. de Mayo o posteriorment en
el GARI.

Eren combats de lluita directa sense
treva contra el franquisme. Davant la
violència franquista responien de la
mateixa forma sobre notoris franquis-
tes, però el que ressaltaria de la seva
lluita és el sacrifici de tota una vida. Des
de no voler servir a l’exèrcit i desertar
fins a dur un combat inacabable per
damunt de fronteres per refer l’ideari
llibertari, i així fins als 80 anys.

Recollia i seguia l’exemple de vells
militants confederals, Peiró, Manent i
tants d’altres, que, lluny d’aventurers i
arribistes, han fet de la seva vida la de-
fensa de la llibertat del món del treball,
dels pobles i de qualsevol persona o
entitat que no pugui gaudir de les ma-
teixes oportunitats que els altres éssers
humans o institucions.

El cost ha estat altíssim: 14 anys de
presó. Cal esperar que ara la història i
els historiadors que van apareixent de
forma sòlida en el món de la recerca
cobreixin les llacunes d’un període en
què cal entrar a fons sense cap mena de
prejudici ideològic. Cal estudiar la lluita
antifranquista: el moviment llibertari
hi ocupa un lloc d’honor.


