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Ha estat difícil aconseguir la tra-
ducció al francès de ‘La guerra
dels cornuts’?
No m’ha costat gens perquè
aquest llibre va obtenir el
premi Méditerranée Roussi-
llon.Uneditorperpinyanenc,
de l’editorial Balzac, em va
demanar que em traduís al
francès, llengua que parlo
des dels dos anys i escric des
dels sis… El llibre s’ha venut
bastant bé a la Catalunya
Nord. A més, el municipi de
Ribesaltes va censurar-ne la
presentació perquè un per-
sonatge critica el mariscal
Josep Joffre… Quina publici-
tat més bona, oi?

I més enllà de la Catalunya Nord,
com ha anat?
La llengua catalana a França
és un fantasma legal, un pa-
tuès de luxe que ho té un bri
millor que l’occità… Pels edi-
tors de París, jo sóc un autor
regionalista. Potser els hau-

Cap a FrankfurtJoan-DanielBezsonoff

“Pels editors de
París sóc un autor
regionalista”
El narrador Joan-Daniel Bezsonoff assegura que no entén
la política de traducció francesa ● Per: Noemí Bibolas

ria de fer creure que, en rea-
litat, sóc un novel·lista rus…

És imprescindible ser traduït?
Voldria que tota la seva obra es-
tigués traduïda al francès?
Totes les cultures normals
tenen menester d’una pro-
jecció exterior mitjançant la
traducció. Una literatura que
no passa les seues fronteres
és una literatura amenaçada
de mort… M’encantaria tenir
els meus llibres traduïts al
francès perquè comparteixo
la cultura francesa amb els
francesos. He descobert el
món, la història i la cultura
universal en francès.

Com a autor rossellonès, a la
Fira de Frankfurt vostè podria
ser un element exòtic dins d’una
cultura exòtica (és així com
diuen que ens veuen)?
Amb el meu cognom rus,
sempre he estat un exòtic
enmig dels francesos i dels

catalans. Només els russos
saben escriure el meu nom
sense demanar-m’ho… El
meu bon coneixement del
francès em permet relacio-
nar-me millor amb els fran-
cesos que em consideren
com un dels seus… Parlo
francès com ells i a París
ningú no m’ha felicitat mai
pel meu francès, en canvi a
Barcelona sí que ho fan pel
meu català.

L’aparador que serà Frankfurt
pot tenir una repercussió positi-
va en l’interès dels editors fran-
cesos cap a la cultura catalana?
Esperem que sí, però tindria
més repercussió si la cultura
fos la convidada del Salon du
Livre de la porte de Versai-
lles. No entenc la política de
traducció a França. Traduei-
xen llibres catalans amb un
interès molt relatiu i de
l’obra de Pla el lector francès
només pot llegir El quadern

gris. Llevat d’unes quantes
excepcions com la de Katy
Itak, molts traductors fran-
cesos tradueixen la versió
castellana al francès… N’he
parlat sovint amb el meu
amic Sánchez-Piñol. Us po-
dria donar uns quants exem-
ples precisos però necessita-
ríem tot el suplement…

Vostè parlava català amb els
seus avis i parla francès amb els
seus pares. Quin és el futur del
rossellonès?
El rossellonès, com a tal, és
un invent dels lingüistes que
volien donar un nom a la
llengua que sempre s’ha ano-
menat català al Rosselló. És
un català arcaic de l’Empor-
dà amb un grapat de mots i
de girs francesos i sobretot
occitans. Tal com l’hem he-
retat dels avis està condem-
nat a desaparèixer. La televi-
sió, la ràdio, els viatges unifi-
quen el llenguatge.

Sara VancellsL’aparador

Fa 20 anys, aquells que
cantava Serrat, que Fer
publica un acudit gràfic

cada dia en aquest diari, des
del febrer del 1987. Iu Forn, fa
molts menys anys, també pu-
blica diàriament un article a
l’AVUI. A més de la periodicitat
i el mitjà, tots dos coincideixen
a mostrar sempre un sentit de
l’humor corrosiu i crític amb
l’actualitat. Després d’haver
publicat a la mateixa editorial
Viena llibres com ara Adéu,
presi, sobre Jordi Pujol, i Fran-
co & Cia., sobre el dictador i els
seus sequaços, Fer ens ofereix
un nou llibre sobre un tema
que també és molt seu: els se-
guidors del Futbol Club Barce-
lona. En aquesta ocasió, però,
els seus acudits il·lustrats van
acompanyats de la mordacitat
dels textos d’Iu Forn. És un tàn-
dem tan potent que du motor
en comptes de pedals.

Diccionari (abreujat)
del bon culer
Fer i Iu Forn
Viena Edicions
barcelona, 2007

Amb unes acurades tra-
ducció, introducció i
notes d’Agustí Camós,

podem llegir la traducció com-
pleta al català del llibre més
famós de Jean-Baptiste La-
marck (1744-1829), un dels
grans naturalistes de totes les
èpoques. Lamarck no és un per-
sonatge desconegut en la histò-
ria de la ciència i, particular-
ment, en la història de la biolo-
gia, però sí que ha estat sovint
malinterpretat i menysvalorat
amb relació al que en realitat va
ser la seva enorme tasca cientí-
fica. En general se’l coneix a tra-
vés dels manuals de biologia,
en què, quan s’explica la teoria
de l’evolució, se’l presenta com
a precursor de Charles Darwin,
però aplicant-li falsos tòpics i
sense manifestar altres grans
aportacions seves a diferents
àrees de la botànica, la zoologia
i la paleontologia.

Filosofia zoològica
Jean-Baptiste Lamarck
Traduccció d’Agustí Camós
IEC, Pòrtic i Eumo
Barcelona i Vic, 2007

Creat i produït per Tango
Books i il·lustrat per
Emma Brownjohn, aquest

llibre amb finestres, solapes,
retallables, targetes i elements
mòbils, perquè el petit lector
interactuï amb els personatges
i les situacions que s’hi expli-
quen, està dedicat a un tema
clàssic en la literatura de tots
els temps: la por. Tothom té
por, de vegades, com ara a les
aranyes, a les cuques i la foscor,
a fer coses noves, als fantas-
mes, a anar a llocs nous...
També es pot tenir por de dor-
mir fora de casa, de rebre críti-
ques, de no tenir amics, de ser
diferent o de ser maltractat...
Amb aquest àlbum, magnífica-
ment editat, els més petits
poden adonar-se que és molt
important parlar de les pors
que ens assetgen per mirar de
comprendre-les i, d’aquesta
manera, poder superar-les.

Ja no tinc por
Il·lustracions d’Emma
Brownjohn
Beascoa
Barcelona, 2007
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Elsllibresmésvenuts
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Amb la col·laboració de les llibreries FNAC, Documenta, Proa Espais, Ona,
Laie, Llibreria 22, Catalònia, Casa del Llibre, Robafaves...
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Si menges una llimona sense...

Viatges per l’Scriptorium

L’art de viure

El pont dels jueus

L’església del mar

El Quart Reich: el secret de...

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

Ficció

P. Auster
EDICIONS 62

G. Sapienza
LA CAMPANA

M. Gironell
COLUMNA

I. Falcones
ROSA DELS VENTS

F. Miralles
EDICIONS 62
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Relacions particulars

Catalunya sota Espanya

El silenci de les campanes

El preu de ser catalans

El llibre mediàtic de ‘Polònia’

Com anava dient

J.M. Espinàs
LA CAMPANA

No-ficció

A. López Tena
LA MAGRANA

J. Alberti
PROA

P. Gabancho
METEORA

T. Soler
COLUMNA

A. Buenafuente
COLUMNA
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Preparem-nos

La mostassa

Atenció, ciuta-
dans de Catalu-
nya, de cara a la
celebració de

Sant Jordi, s’estan desple-
gant pels nostres carrers
tot d’editors i periodistes
alemanys a la caça i captu-
ra de l’autor/a català/ana
amb nova novel·la suscep-
tible de ser traduïda.

La conxorxa dels teu-
tons està auspiciada per
l’Institut Ramon Llull, i
suposo que no ho han dit
gaire perquè tot quedi na-
tural.

Així doncs, sense que es
noti, aquests dies hauríem
de fer veure que som un
poble noble, culte, ric, lliu-
re, desvetllat i feliç, tal
com volia el poeta. Pro-
poso que tothom surti al
carrer amb un llibre de fi-
losofia alemanya, pel
capbaix, per deixar-los
ben impressionats. Si és
possible, estaria bé fer
veure que el llegim i anar
amb compte de no obrir-
lo al revés, gest que ens

delataria. Pensem que
provenen d’un indret en
què la gent és capaç de
pagar per escoltar com
un autor llegeix la seva
obra durant una hora.
Aquí, per contra, és
l’autor qui ha de regalar,
com a mínim, una copa
de cava perquè els amics
i coneguts s’acostin a les
presentacions. Hauríem
de fer veure que som civi-
litzats i aconseguir que a
ningú no se li escapi cap
cafrada, encara que en
període preelectoral
sigui difícil.

Ens hi juguem molt:
l’exportació d’una litera-
tura, la nostra. Cal que no
se’n penedeixin, d’haver-
nos triat com a cultura
convidada a Frankfurt.
L’objectiu és endossar-los
la idea que això de Sant
Jordi no és flor d’un dia
sinó que és una pràctica
que s’estén a tot l’any.
Una mica de picardia no
pot fer cap mal, a l’hora
de seduir-los.

Ada
Castells

Els ànecs del Mekong
Perpinyà, Editorial
Trabucaire, 1995

Les rambles de Saigon
Perpinyà, Editorial
Trabucaire, 1996

Les lletres d’amor
no serveixen de res
Perpinyà, Editorial
Trabucaire, 1997

La revolta dels geperuts
Perpinyà, Editorial

Trabucaire, 1999
Les dones de paper
Perpinyà, Editorial
Trabucaire, 2001

La presonera d’Alger
Barcelona, Empúries, 2002

La guerra dels cornuts
Barcelona, Empúries, 2004
Francès: La guerre des cocus,
Perpinyà, Editorial Balzac, 2006

Les amnèsies de Déu
Barcelona, Empúries, 2005
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Amb un cognom d’origen rus,
Joan-Daniel Bezsonoff
(Perpinyà, 1963) escriu en
català del rosselló (un
rossellonès literari que a
Barcelona sona molt
rossellonès i al Rosselló molt
barceloní) i publica a
Barcelona. Després de cinc
llibres editats per les Edicions
del Trabucaire, de Perpinyà,
Bezsonoff ha publicat els
llibres següents a l’editorial
Empúries: La presonera
d’Alger (2002), La guerra dels
cornuts (2004) i Les amnèsies
de Déu (2005). Si amb Les
dones de paper (2001),
publicat al Trabucaire,
Bezsonoff va obtenir el premi
Òmnium Cultural del Rosselló
2001, amb les obres editades
al Principat el seu
reconeixement ha estat
creixent: La presonera
d’Alger va quedar finalista del
premi Just M. Casero, La
guerra dels cornuts va ser la
guanyadora d’aquest mateix
guardó i va rebre el Prix
Mediterranée del Rosselló, i
Les amnèsies de Déu ha
merescut els premis Joan
Creixells, Salambó i Maria-
Àngels Anglada. Perseguint
l’emoció del lector, Bezsonoff
recorre a episodis històrics
intensos, i a les guerres en
especial, per assegurar
l’interès dels seus
personatges i de les seves

històries. La presonera
d’Alger narra una història
d’amor entre una terrorista
algeriana i un militar francès
d’origen rossellonès durant la
batalla d’Alger. A La guerra
dels cornuts l’escenari és el
de la Primera Guerra Mundial
i la Barcelona del 1914, la dels
catalans que es van allistar a
les tropes franceses buscant
una recompensa patriòtica. I
a Les amnèsies de Déu l’acció
es trasllada a la Segona
Guerra Mundial: la novel·la
narra les vides d’una família
del Vallespir l’oncle de la qual
és cridat a files i es veu
obligat a allunyar-se de la
seva amant. A finals d’estiu, i
també a Empúries, sortirà el
seu proper llibre, una
“crònica familiar” al voltant
de la figura del seu avi
Mitrofan Tikhonovitx
Bezsonov i del seu germà
Leonid Tikhonovitx, que
també inclourà una reflexió
sobre la relació de l’autor
amb la cultura russa. En
aquests moments, Bezsonoff
treballa en una novel·la
ambientada a Hanoi el 1951 i
protagonitzada per un oficial
francès d’origen rus. Joan-
Daniel Bezsonoff és
professor de literatura
catalana a Perpinyà i
col·labora a El quadern d’El
País i de tant en tant al
Descobrir Catalunya.

Recull de textos assagís-
tics d’un total de quinze
especialistes, editat per

Francisco Checa, Ángeles Arjo-
na i Juan Carlos Checa. La
col·lecció Antrazyt, a la qual
pertany aquest llibre, està de-
dicada a diversos aspectes de
la realitat social, històrica o
present. Dins del procés migra-
tori internacional els viatges de
menors i joves, en molts casos
sense cap familiar que els
acompanyi, està sent una cons-
tant que tant afecta els països
emissors com els receptors
d’aquest tipus d’immigració. A
la major part de les grans ciu-
tats europees és habitual
veure-hi aquests joves deam-
bulant pels carrers i intentant
sobreviure, fent el possible per
aconseguir el somni daurat:
aconseguir una feina i ser un
ciutadans com els altres. És un
somni que pocs assoleixen.

Menores tras
la frontera
Diversos autors
Icaria
barcelona, 2007

Gil Courtemanche (Mont-
real, 1943) és un perio-
dista especialitzat en

temes relacionats amb la políti-
ca internacional i el Tercer Món.
El fet de no poder transmetre
una notícia de manera freda i
estadística li ha comportat pro-
blemes i també satisfaccions, i
per tot plegat és un professio-
nal maleït. Potser a través de la
literatura ha aconseguit trobar
la manera d’abocar la seva per-
cepció del món actual. Després
de l’èxit d’Un domingo en la
piscina en Kigali (2000) ens ar-
riba la seva segona novel·la,
Una muerte singular. En aques-
ta ocasió la trama, breu i amb
un marcat to intimista, està
protagonitzada per un home
que pateix Parkinson, una ma-
laltia que l’obliga a plantejar-se
preguntes existencials com ara
per què hem de viure i per què
hem de morir.

Una muerte singular
Gil Courtemanche
Traducció d’Alberto de
Satrústegui
Sirpus
Barcelona, 2007


	avui.cat
	avui_190407 : sup_a : sup_asup_a
	avui_190407 : sup_a : sup_asup_a


