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Una imatge de les tropes a França el 1916, durant la Primera Guerra Mundial, època retratada per Bezsonoff

“Per a vosaltres
tinc un
llenguatge exòtic,
per a la meva
gent també.
A Barcelona sóc
rossellonès i a
casa sóc
barceloní”

F.B.V. A ‘La guerra dels cornuts’
Alexandre Pagès, el protagonista,
viu la contradicció de sentir-se
català a França i francès a Bar-
celona...
J.D.B. A la novel·la anterior sobre
l’Alexandre Pagès, La revolta dels
geperuts [El Trabucaire, 1999],
ell se sent català a Narbona,
però en aquesta darrera també
hi ha l’experiència traumatit-
zadora del conflicte bèl·lic: pots
sentir-te molt català abans de
fer la guerra, però allí simpa-
titzes amb gent d’altres zones,
com també va passar aquí du-
rant la Guerra Civil... Quan tens
amics del teu bàndol que han
mort no penses de quin lloc
són. La guerra és un gran factor
d’afrancesament, perquè els
patiments compartits uneixen.
F.B.V. Per què va escollir explicar la
Primera Guerra Mundial vista a
Barcelona?
J.D.B. Un amic meu, que és lli-
breter a Perpinyà, va dir-me
que havia d’explicar la història
dels catalans que van lluitar-hi.
Llavors vaig pensar en el per-
sonatge d’Alexandre Pagès, que
ja existia. Tots els detalls que
dono són reals, jo només vaig
posar-hi el personatge i em vaig
dir: “Jo què faria, en aquest
cas?”. Tinc una època que
m’interessa, i cal impregnar-se
de l’ambient, llegir, escoltar
música d’aquell temps i, lla-
vors, com en una investigació
policíaca, cal imaginar què fa-
ries si hi fossis, i els esdeveni-
ments es van encadenant com
una bola de neu, com una
allau. També t’has de docu-
mentar molt perquè la docu-
mentació no es noti. El que és
difícil és recrear un lloc que
coneixes molt, perquè has de
vigilar que no surtin elements
que llavors no existien, t’has de
fer preguntes a cada moment,
però la documentació no t’ha
de menjar la imaginació.
F.B.V. Al llibre fa que hi surtin per-
sonatges històrics com Fabra, que es
troba amb Pagès en un tren.
J.D.B. És que Fabra anava en
aquell tren! Va haver-hi un xou
regionalista a Perpinyà, i docu-
mentant-me vaig trobar que
entre la gent que hi havia anat
hi havia Fabra, i si ell anava en
aquell tren era impossible que
no es trobessin. A la novel·la
que estic escrivint ara, un per-
sonatge es troba amb el general
De Gaulle, i haig de fer-m’ho
venir bé perquè De Gaulle sigui
a Londres en aquell moment.
F.B.V. Quins són els límits per mode-
lar la història quan fa una novel·la?
J.D.B. Cal que sigui versemblant i
s’ha de fer de bona fe, és a dir,
has de conèixer el personatge.
Per exemple, del president
Companys no en pots fer un
franquista. En tot cas, però, és
una novel·la, no un assaig

d’història. Cada cop que tens la
possibilitat de trobar la veritat
l’has de buscar, perquè si no el
lector et deixarà. Si un dia vaig
a un supermercat i és brut i un
altre dia torna a estar brut, no
hi tornaré mai més. Amb el
lector passa igual, si proposes
un producte indigne el lector
fugirà de tu. Has de ser honest.
Les meves primeres novel·les
eren molt documentades, no hi
havia cap errada històrica, però
estava presoner a la gàbia de la
història, i has d’acceptar que
ets un novel·lista i que hi ha
coses que no saps. És un equi-
libri delicat.
F.B.V. Per què ha escrit novel·les his-
tòriques?
J.D.B. Vaig escriure un llibre, Les
dones de paper, en una altra lí-
nia, i va passar totalment des-

apercebut, no va agradar. A la
gent li agrada que expliquis
històries, i el meu problema és
que em falta imaginació, per
tenir idees em cal un rerefons
històric. La Guerra Civil és una
font de novel·la extraordinària,
o les guerres mundials... Són
com pedreres, hi vas i fas una
catedral o una petita casa grà-
cies a la matèria. A més, com
que faig novel·la realista, si fes
una novel·la ambientada en
l’actualitat m’enfadaria amb la
meitat del Rosselló. També és
que em ve així. La història em
permet fer volar coloms i en
una època llunyana és com
veure una postal antiga, la mi-
res i penses què hi passa...
F.B.V. ¿Li pesa l’etiqueta exòtica
d’escriptor rossellonès?
J.D.B. Sóc escriptor i, en definiti-
va, que sigui català o rossello-
nès és una casualitat. Sóc un
escriptor catòlic, europeu, però
això no canvia res de la meva
personalitat. ¿I si escrivís en
italià? Seria més ric, potser,
però res més. Què canviaria?
Escric en català perquè m’a-
grada, però podria escriure en
francès o en espanyol, fent es-
forços.
F.B.V. Als seus llibres passa d’un di-
alecte català a un altre sense in-
tentar que tot sigui estàndard.
J.D.B. Per a vosaltres jo tinc un
llenguatge molt exòtic, però
per a la meva gent també. A
Barcelona sóc molt rossellonès
i a casa meva sóc molt barcelo-

ní. La llengua del meu narrador
és una llengua bastarda, de
compromís, un rossellonès li-
terari i artificial. Els catalans
parlem la mateixa llengua, pe-
rò quan ens trobem gent de
diferents dialectes sempre hi
ha un primer xoc, recíproc...
Durant molts anys, quan jo era
un nen, em pensava que el ca-
talà només es parlava a l’Estat
francès... Després tot és relatiu,
perquè alhora estem separats
pel mateix idioma, és un fet
molt interessant de mostrar. Jo
estic enamorat del Principat, és
evident: hi publico, escric en
català..., però hi ha una cosa
que sempre m’ha emprenyat
un xic, i és que quan surt un
personatge rossellonès sempre
li fan parlar un català molt més
afrancesat del que es parla en
realitat. Jo he fet el contrari, el
lector pot notar que els perso-
natges del Rosselló parlen un
català que en diem repicat, és a
dir, molt català, i en canvi als
del sud els he posat unes espa-
nyolades que déu-n’hi-do! Però
inspirant-me en els textos de
l’època, lectures populars, les
revistes... Jo volia fer sentir un
instrument rossellonès, el ca-
talà en el conjunt de l’orques-
tra catalana, una petita música
nord-catalana. Un català dife-
rent, com l’argentí: quan lle-
geixes una novel·la de Sabato o
de Borges està en espanyol, pe-
rò no calen notes a cada mo-
ment: saps que pibe és xicot,

etcètera. Cal que el lector faci
un esforç, i també que l’escrip-
tor vulgui arribar al públic. El
lector fa un esforç, fins i tot
econòmic, i no m’agrada que
l’escriptor no vulgui col·laborar
a fer-se entendre: entre Góngo-
ra i Cervantes prefereixo el se-
gon, perquè almenys l’entens.
L’obligació de l’escriptor és ser
interessant, commoure i emo-
cionar el lector, no m’agraden
les novel·les avorrides, n’estic
fart! A les escombraries!
F.B.V. Encara queden escriptors al
Rosselló, i fins i tot de tant en tant
publiquen a Barcelona...
J.D.B. És el dilema: ¿existim o no
existim? Si es considera que el
Rosselló és un territori català,
és desesperant, però si es con-
sidera que és un territori fran-
cès està molt bé: m’agradaria
que tanta gent parlés el català
a Madrid com el parlen a Per-
pinyà. Tot és relatiu, som la
Prússia oriental de Catalunya,
que es va russificar, i avui hi vas
i està poblat de polonesos i
russos, s’hi veu l’arquitectura
alemanya, com la Univesitat de
Könisberg i, a Perpinyà, si la
situació continua igual passarà
el mateix, tindrem el Canigó,
tot el romànic nord-català, però
en francès, igual que pot passar
al Principat, amb tot en català
però parlant un castellà d’A-
mèrica. Catalunya Nord és un
laboratori del que pot passar al
Principat.


