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El narrador Jean-Daniel Bezsonoff és professor de llengua catalana a Perpinyà

‘Pas d’histoires, Messieurs’
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Jean-Daniel Bezsonoff,
La guerra dels cornuts.

Empúries.

Barcelona, 2004.

Q
uan una comissió
de prohoms cata-
lans van anar a
veure el president
de la República
Francesa, Georges

Clemenceau, per demanar-li
que a la desfilada de la victòria
els voluntaris catalans, que
havien participat a la Primera
Guerra Mundial, desfilessin
amb bandera pròpia, diuen
que va respondre: “Pas d’histoi-
res, Messieurs!”. Aquesta frase,
recollida en la novel·la de Jo-
an-Daniel Bezsonoff (Perpinyà,
1963), resum molt bé el sentit
de La guerra dels cornuts, és a dir
la guerra de centenars de vo-
luntaris catalans que no es
van adonar a temps que l’ État
francès no mouria un dit a
favor de les aspiracions de
Catalunya.

Joan-Daniel Bezsonoff és
professor de llengua catalana
a Perpinyà i col·labora habi-
tualment a l’edició rossello-
nesa del diari El Punt. Les se-
ves obres més destacades
com a novel·lista són: Les
rambles de Saigon (1996), Les
lletres d’amor no serveixen de res
(1997), La revolta dels geperuts

(1999), Les dones de paper
(2001) i La presonera d’Alger
(2002), aquesta última publi-
cada per Empúries.

La guerra dels cornuts va
guanyar el premi Just Manu-
el Casero 2003 que atorga la
prestigiosa Llibreria 22 de
Girona, obra que confirma el
talent narratiu de Bezsonoff.
La novel·la es divideix en du-
es parts: La guerra a França i La
guerra a Catalunya. En la pri-
mera, l’autor explica la in-

corporació a files del tinent
Alexandre Pagès, rossellonès
i periodista a Le Républicain,
de Narbona. Narra l’eufòria
inicial dels combatents de la
rereguarda, amb la fanfarra
de tambors i trompetes, els
mocadors voleiant i els pe-
tons de les noies, i tot plegat
en un esclat de patriotisme i
odi contra els boches.

La guerra, però, no era una
festa. El tinent Pagès experi-
mentarà la mort com un fet

molt pròxim, els companys
que cauen en una batalla ab-
surda de trinxeres. Una feri-
da l’apartarà oportunament
del front i una casualitat farà
que el govern francès el re-
cluti com a espia i el destini
com a agregat militar al
consulat de França a Barce-
lona. Aquesta part de la no-
vel·la és dramàtica, intensa,
amb una descripció molt vi-
va de la guerra i de la rere-
guarda on el tinent Pagès ha

deixat la dona, amb la qual
manté una relació bastant
ambigua.

En la segona part, l’autor
descriu la Barcelona de l’èpo-
ca, amb la seva prosperitat
econòmica, la vida frívola de
cabarets i teatres, les tensions
de l’espionatge entre els ale-
manys, que tenen un gran
prestigi a l’exèrcit espanyol, i
els francesos, propers a les in-
quietuds intel·lectuals, catala-
nistes i republicanes de les
elits del país.

PERSONATGES REALS
Al costat de la missió de bus-
car voluntaris per a la guerra,
el tinent Pagès es trobarà en-
mig del moviment catalanista
amb personatges de ficció i
d’altres de ben reals, com ara
Pompeu Fabra, Àngel Guime-
rà, el doctor Solé i Pla, Josep M.
Roca i Albert Bastardes. La his-
tòria del voluntari Jordi
Camps, mort al front francès,
exemplificarà el sacrifici inútil
dels catalans en una guerra
que no era la seva. Clou
aquesta part l’embolic de fal-
dilles entre un vescomte, vice-
cònsol general de França, i una
senyora austríaca, muller del
cònsol alemany. Al dramatis-
me de la guerra Bezsonoff hi
contraposa la comèdia huma-
na dels amors il·legítims, amb
un resultat sorprenent.

L’estil de l’autor és directe i
àgil, d’una gran vivacitat, que
fa que la novel·la es llegeixi
d’una tirada. El català de Bez-
sonoff, amb la textura i el sa-
bor del Rosselló, dóna a l’obra
una ressonància exòtica i pro-
pera alhora, d’una inqüestio-
nable eficàcia literària. La
guerra dels cornuts és una no-
vel·la i un document històric
molt remarcable.

Sebastian ‘contra mundum’
N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Lluís Vilarrasa, El meu amic
Sebastian. Premi de novel·la

curta Bar Cafè 1929.
Proa. Barcelona, 2004.

E
l background literari
de qui firma aques-
tes ratlles tenia fins
ara en la memòria
un Sebastian escrit

amb lletres d’or: Sebastian
Flyte, un dels protagonistes de
la deliciosa i magnífica novel-
la Retorn a Brideshead, escrita
pel britànic Evelyn Waugh
l’any 1944. Retorn a Brideshead
pot ser analitzada i conside-
rada des de diversos punts de
vista: és una novel·la típica-
ment anglesa, que narra la
història d’una família de l’alta
burgesia (Lord i Lady March-
main). Però no es queda aquí
sinó que se submergeix en
una reflexió profunda i, a ve-
gades dolorosa, sobre els
temps feliços, la infelicitat, i el
retorn al paradís perdut. Re-
torn a Brideshead és també la
història de l’amistat –que
s’inicia en els romàntics i in-
tensos temps d’estudiants a
Oxford– entre Sebastian Flyte
i Charles Ryder, el gran pro-
tagonista-narrador.

És precisament en aquest
sentit que El meu amic Sebasti-

an, premi de novel·la curta Bar
Cafè 1929, m’ha recordat la
novel·la d’Evelyn Waugh. La
segona novel·la de Lluís Vilar-
rasa (Vic, 1964) és una aproxi-
mació molt interessant i ame-
na a la vida en un kibbutz a Is-
rael i també la història d’una
amistat, entre Lluís, el prota-
gonista-narrador, i Sebastian,
un noi austríac, solitari i amb
un caràcter estrany, que de-
sitja ser pilot de la força aèria
d’Israel.

UNA EXPERIÈNCIA REAL
Partint d’una experiència real
en un kibbutz –Vilarrasa va fer
una estada estiuenca en una
d’aquestes comunitats agràri-
es col·lectivistes a mitjans dels
anys 80, abans de l’esclat de la
primera Intifada (1987-
1993)–, l’escriptor i guionista
vigatà reflexiona sobre la vida
en aquestes societats alternati-
ves, els ideals que portaven
molts estudiants i voluntaris
internacionals a anar-hi i el
xoc que després van patir al
veure’s confrontats amb la
dura realitat: els voluntaris
vivien en barracons deixats,

havien de fer feines força du-
res i desagradables i, segons
narra el mateix Lluís, eren
tractats en diversos casos d’u-
na manera força arrogant. La
novel·la de Vilarrasa parteix de
la quimera de l’Estat d’Israel
–recreat en la novel·la Exode de
Leon Uris i en la pel·lícula ho-
mònima protagonitzada l’any
1960 per Paul Newman–, que
molts dels voluntaris porta-
ven al cap per llançar-se a l’a-
ventura sionista, recolzar sen-
se fissures l’experiència de
l’Estat hebreu i viure en un
kibbutz. Però la realitat fa veure
les coses d’una manera força
diferent. Sense utopies ni ide-
alismes. La fi del mite.

De tota manera, El meu amic
Sebastian no és només la crò-
nica d’un estiu en un kibbutz
israelià sinó també una evo-
cació de les relacions d’amis-
tat que s’hi estableixen entre
nois i noies de diversos àmbits
i països: danesos, suecs, fran-
cesos, alemanys, catalans, ita-
lians... “Una mena de Torre de
Babel”, escriu el narrador. I
d’entre tots els personatges de
la novel·la (la Mónica, la Dia-

ne, la Nicole, en Pau, en Jor-
di...) en sobresurten tres: Lluís
(alter ego de Vilarrasa i prota-
gonista-narrador de la històri-
a), Sebastian (un austríac de
19 anys que somnia esdevenir
aviador de l’exèrcit israelià) i
en Marko (un fotògraf ale-
many triomfador, viscut i se-
gur de si mateix que encarna
un passat i una rancúnia his-
tòrica).

AMISTAT MOLT ESTRETA
Lluís i Sebastian tenen una
amistat molt estreta, molt ide-
alitzada, igual com la que unia
en la novel·la d’Evelyn Waugh
Charles Ryder i Sebastian Flyte.
En Sebastian té un passat, un
sentiment de soledat, d’anar
contra tothom, d’exclusió. Se-
bastian contra mundum. I Lluís
fa costat incondicionalment al
seu amic. Encara que això
comporti incrementar l’espiral
de tensió i d’angoixa que durà
inexorablement a un final trà-
gic i imprevist... I a la pèrdua
del paradís.

El meu amic Sebastian és una
novel·la curta i recomanable.
Narrada com una mena de di-

ari personal, desprèn espur-
nes de fascinació per un món
nou que s’obre als cooperants
internacionals, combinant-hi
sentit de l’humor i amargor
(segons el moment de què es
tracti) i també dosis d’aquest
nou concepte batejat com a
interculturalitat. L’última no-
vel·la de Lluís Vilarrasa
–l’autor vigatà va publicar
l’any 2000 L’home de Dover–
està ben escrita i a l’arribar a
l’última pàgina el lector té la
sensació que en voldria més.
Potser l’únic element que
queda, al meu criteri, una
mica despenjat és el destí
polític de Sebastian, que Llu-
ís descobrirà anys més tard,
ja en l’actualitat.

De ben segur que la segona
Intifada (revolta palestina
que va esclatar el setembre
del 2000) i la mà dura del
govern d’Ariel Sharon cap al
poble palestí han restat po-
pularitat i simpaties a la
causa sionista. El meu amic
Sebastian parteix del somni
de la terra promesa, de la
societat col·lectiva, harmòni-
ca i perfecta. Però la realitat
trenca els mites i situa les
coses al seu lloc. És quan
apareixen la decepció, la
frustració, el desencís... El
paradís perdut. Potser és que
estem davant el límit infran-
quejable entre la realitat i el
desig.


