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Literatura francesa en català
➤ Amb Joan-Lluís Lluís i Patrick Gifreu
–i amb la vènia de Jordi-Pere Cerdà–, Jo-
an-Daniel Bezsonoff és un dels escassos
autors rossellonesos que publiquen amb
certa regularitat a Barcelona, però tot i
això assegura que escriu “literatura fran-
cesa en català”.

Després d’haver publicat quatre novel-
les al Rosselló amb El Trabucaire, va cri-
dar l’atenció en quedar finalista al premi
Just Manel Casero l’any 2001. El 2002 va
publicar a Empúries La presonera d’Alger, la
seva primera novel·la al Principat. L’any
següent va tornar-se a presentar al premi
gironí i, ara sí, el va guanyar amb La
guerra dels cornuts (també a Empúries).

Aquest llibre va guanyar també a
França el premi Mediterranée al millor

llibre del Rosselló, el mateix any que en
altres categories el van guanyar Jaume
Cabré (per Senyoria) i Amin Maalouf. Era el
primer cop que guanyava un llibre escrit
en català –la traducció al francès no es
publicarà fins d’aquí a uns sis mesos–.
Cap dels seus llibres és encara traduït al
francès. Assegura que la literatura cata-
lana a França no existeix, “perquè una
literatura sigui coneguda a França cal que
sigui publicada en edició de butxaca”.

Fill d’un militar francès mig rus, la seva
identitat és a mig camí de França, Espa-
nya, Rússia i Catalunya, i al Principat se
sent, com el seu personatge Alexandre
Pagès, “un foraster preferencial o un ca-
talà especial”. “Catalunya no existeix fora
de Catalunya”, afirma.

Algun cop la crítica l’ha acusat de re-
accionari, però ell es defensa: “La gent pot
pensar el que vulgui. «No es fa bona lite-
ratura amb bons sentiments», que deia
André Gide. El que compta és si els meus
llibres interessen. Primer hem de fer un
país, i el que importa és ser català, i ba-
rallar-nos és un luxe que no ens podem
permetre. A Catalunya, tan bon punt algú
vol muntar una cosa ja hi ha una escissió,
i després l’escissió de l’escissió i així suc-
cessivament, i no es pot fer res, així”.

És conscient que la seva obra “no és
genial”: “No sóc Tolstoi, però cal intentar
ser-ho, tenir ambició”. Diu que cada cop
millora més, i que podrem veure-ho a la
novel·la que està escrivint, ambientada
ara a la Segona Guerra Mundial.
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“Catalunya
Nord és un
laboratori
del que pot
passar al
Principat
amb el tema
de la llengua”

F.B.V. Però vostè ha publicat en ca-
talà al Rosselló...
J.D.B. Quatre novel·les i un llibre
col·lectiu, però és com si no
existissin. Vaig entendre que
havia d’anar a Barcelona, que
és el nostre cap i casal, la nos-
tra capital cultural, per als que
parlem català, per als altres és
una ciutat estrangera. Fa poc
em van entrevistar a BTV i jo
no els ho vaig dir als alumnes,
però ells ho van veure i això
em va sorprendre molt, per-
què vol dir que hi ha alumnes
que miren programes literaris
catalans i els entenen! Es deu-
rien equivocar de canal, però
el fet és que tenen el reflex de
mirar la televisió catalana.
Fins i tot l’ase català s’està
implantant a Perpinyà!
F.B.V. ¿El Rosselló català és encara
una utopia?
J.D.B. És una utopia o és una
predicció. De moment ha exis-
tit i existirà. Sant Frederic
Mistral deia al poema La com-
tessa, dedicat a Víctor Balaguer:
“Morta diuen que és, mes jo la
crec viva”. Estem parlant en
català, oi? Jo publicava al Ros-
selló i ningú em feia cas, em
veien com un excèntric, i això
desanima molt, però d’ençà
que vaig publicar a Barcelona
em troben genial allà i tot: em
troben interessant, m’entre-
visten... No he pas canviat, he
millorat un xic però no gaire.
Fa anys, en una crítica em van
dir que el meu català grinyo-
lava, i actualment, sense que
el meu català hagi canviat, al-
guns crítics diuen que tinc un
català extraordinari, tothom
el celebra...
F.B.V. I què ha canviat?
J.D.B. Gairebé res, només que
ara sóc publicat a Barcelona. I
per això també sóc reconegut
a casa, i per això he guanyat el
premi Mediterranée, perquè
per a ells sóc de Barcelona,
però això és la prova que exis-
tim. La història juga en contra
nostra, però la geografia ens
ajuda, a Catalunya hi ha un
país físic. Jo, en quaranta mi-
nuts, he arribat a Girona, i puc
arribar fàcilment a Barcelona,
també, hi ha intercanvis i això
anirà a més, i els Estats s’estan
debilitant, el futur són les re-
gions. La gent té fronteres
mentals, i encara, per exem-
ple, no hi ha línies d’autobusos
regulars entre Figueres i Per-
pinyà... Abans era molt pessi-
mista i ara només pessimista:
fa vint anys que dic que el ca-
talà és mort al Rosselló, però fa
vint anys que no desapareix.
F.B.V. Què té de rus, a més del
cognom?
J.D.B. L’avi, tot i que no l’he co-
negut... També hi tinc un in-
terès, el geni dels russos, el
costat estrambòtic, l’afrance-
sament... Com tots els russos
conec molt bé el francès. Sem-
pre he tingut un interès espe-
cial per Rússia, he llegit apas-
sionadament la majoria dels
clàssics del segle XIX, com ara
Txèkhov, Tolstoi, Gógol... Tinc
una part russa. Quan hagi

acabat un diccionari occità-ca-
talà que estic fent tornaré a
estudiar el rus... Ja el vaig es-
tudiar dos anys però em vaig
enamorar i ho vaig deixar...
Però en va sortir una bona
novel·la..., de l’enamorament,
esclar. Amb la novel·la vaig re-
cuperar els diners que havia
perdut amb la noia, però el
poc rus que sabia el vaig per-
dre, i em sap greu. És una
llengua extraordinària... Tinc
un amic que es diu Nadal i no
sap res de Catalunya... Qui és
més català, ell o jo? Em serveix
perquè de vegades quan algú
critica els catalans jo dic que
tant me fot, que jo sóc rus! [Riu
amb ganes.] Tinc un avi rus, un
d’espanyol, parlo català..., com
volen que sigui francès? I si et
dius Bezsonoff ningú no es

planteja que puguis ser fran-
cès, però si dius que ets cata-
là... Bezsonoff és tan català
com ara Garcia, o Pérez... o
Bombí, potser. Ara, l’altre avi
es deia Montalat, i l’àvia, Udó...
F.B.V. ‘La revolta dels geperuts’,
‘La guerra dels cornuts’... Són títols
impactants.
J.D.B. Tots dos títols s’assem-
blen, l’un remet a l’altre. Hi ha
un poema del poeta Frederic
Mistral, al qual enguany fa
cent anys que van donar el
premi Nobel, El poble nostre, en
què denuncia l’escola francesa
que tritura els cervells dels
petits occitants i els petits
provençals i diu “pobre poble
nostre, et redrecen tal com un
poble de geperuts”. La guerra
dels cornuts és perquè amb els
catalans que van lluitar en

aquesta guerra es compleix
allò de ser cornuts i pagar el
beure: uns catalans de Barce-
lona van anar a morir, i amb
patiments atroços, per l’impe-
rialisme francès... Si això ha-
gués permès a Catalunya tenir
un procés d’alliberament i un
reconeixement internacional
molt bé, però no fou així. Aquí
en diem morir per sous i nu-
gues, o per sous i nous, és a dir,
per no res.
F.B.V. Per què explica tantes guer-
res? La guerra d’Algèria, la Pri-
mera Mundial...
J.D.B. A mi el que m’agrada és
desmuntar els mites històrics.
Segons com, la meva darrera
novel·la és anticatalanista,

perquè desmunta part del pa-
triotisme català, la Renaixen-
ça, parla contra un naciona-
lisme excessiu. La presonera
d’Alger desmunta el mite d’un
poble algerià en ple contra els
colonitzadors, i viceversa. I
sempre s’ha dit que la revolta
vitivinícola del 1907, de què
parlo a La revolta dels geperuts,
hauria pogut ser una bona
ocasió per fer d’Occitània un
Estat i desmuntar el mapa
francès, i això és mentida: la
realitat és que senzillament es
fotien de fam i volien menjar,
com avui els camioners que
bloquegen les fronteres, és
una qüestió de diners. Primer
el ventre, després els diners i
després els sentiments, que
també compten. Potser és
aquesta necessitat de desmun-

tar les mentides el que em fa
escriure. A més, cal tenir un
gran talent per interessar la
gent amb la vida de persones
normals, mentre que si hi po-
ses al mig un atemptat, una
guerra, un avortament, una
violació... La gent feliç no té
història. Sí que en tenen, però
és un xic més avorrideta. La
plaça del Diamant comença a
ser interessant quan la Colo-
meta pateix. És horrible, però
les batalles són més fotogèni-
ques que la pau. De tota ma-
nera, m’interessa veure la
guerra reflectida de lluny; a la
novel·la Le sang noir, de Louis
Guilloux, veus com la guerra
llunyana fa molta més por
perquè és més humana. És
com La plaça del Diamant, de
Mercè Rodoreda: la guerra hi
és molt més present que a
moltes novel·les de guerra.
F.B.V. Per què ha posat banyes al
seu protagonista?
J.D.B. El cineasta francès Sacha
Guitri deia: “El més greu quan
ets cornut no és portar ba-
nyes, sinó saber que algú sap
amb qui t’has conformat fins
ara”. Una altra dita seva diu:
“La meva senyora i jo vam ser
molt feliços durant vint-i-cinc
anys, fins al dia que ens vam
conèixer”. Quan hi ha guerres
sempre hi ha morts, Eros i
Thànatos, i hi ha molts soldats
cornuts. A la Primera Guerra
Mundial molts presoners
francesos van anar-se’n al llit
amb alemanyes i presoners
alemanys amb franceses, i a la
Segona també, i per això des-
prés van acusar moltes fran-
ceses de col·laboracionisme.
F.B.V. A alguns ja els està bé...
J.D.B. Tot és una qüestió de
context. Un dia jo estimava
molt la meva companya, però
em pensava que ella m’enga-
nyava i li vaig demanar fran-
cament, i ella em va abraçar i
em va fer petons fent-me en-
tendre que no. Al cap d’uns
anys ho vam deixar i ella em
va confessar que aquell dia jo
estava cornut. Vaig posar-me a
riure, però si m’ho hagués dit
tres anys abans m’hauria
mort.


