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Sovint quan parlem de multiculturalisme o
d’interculturalisme dins l’espai d’Europa ens
sentim profundament afectats per la certesa
d’una impossibilitat d’identitat. Més quan pen-
sem en identitats si més no problemàtiques, com
podria ser cada cop més la d’una possible
Catalunya. En el vell espai europeu de les nacio-
nalitats enfrontades, no és possible avui funcio-
nar, com a catalans, des d’una confiança cega
en els termes populars de l’assimilació i el diàleg
entre cultures, o de l’anomenada integració eu-
ropea que mai no arriba, ja que aquestes belles
propostes civilitzadores són diàriament apropi-
ades per extrems oposats del quefer polític i de
la Cosa Catalana, a diferents nivells de la nos-
tra geopolítica, regional, estatal o urbana.

Dins la cultura francesa, la novel·la d’Algèria
ha metaforitzat amb eficàcia aquest dilema de
les tensions civilitzadores, a partir del cas del
conflicte moral entre metròpoli i colònia. La
novel·la d’Algèria fixa en la narració de la
colònia expurgada la pregunta per la nació
pròpia i per l’apropiació possible d’una nació
fundada en la vergonya: pel lloc de la identi-
tat, l’individu i l’experiència passiva de vida
quotidiana davant les forces alienadores, però
actuants, del poder, el govern, les institucions i
la maquinària bèl·lica. Quan aquesta novel·la
és visitada per Joan-Daniel Bezsonoff des de la
crisi d’identitat que pot suposar ésser avui ca-
talà al Rosselló francès que podria ser
Catalunya, la novel·la d’Algèria es reescriu en
clau catalana per servir-nos, als d’aquí, com a
al·legoria nacional.

La qüestió és, en el cas de Bezsonoff —com
en el del basc Txomin Peillen, qui també va
escriure la novel·la d’Algèria—, quina és la
nació i de qui és l’al·legoria. Quina es la iden-
titat que podrà i voldrà escoltar-se en aquestes
metàfores, que ens ensenyen, millor que cap
narració habitual dels contistes de Barcelona,
quina podria ser la localitat —faig servir termes
del multiculturalista H. Bhabha— d’una possi-
ble identitat catalana. La novel·la deliciosament
narra l’amor del Coronel Valls per una jove
presonera —puta mora— al seu càrrec, a la
qual passeja i festeja des de la seva avantatjo-
sa posició de torturador oficial i policia de con-
traespionatge durant el període immediatament

anterior a la batalla d’Alger. El Coronel Valls
és un militar  francès, rossellonès, català, pas-
sat abans també per Indoxina, i serveix a
Bezsonoff en aquesta i en anteriors memòries
novel·lades com a alter ego impúdic des del
qual cantar la vergonya del violador i de la vi-
olada. Com el millor Marlowe de Conrad, el
Coronel Valls és testimoni obscè i escèptica
denúncia de la capacitat individual i social
d’evitar la barbàrie civilitzadora.

La novel·la mostra bé que el dilema català
és decidir, encara avui, si volem ser una nació
colonitzadora o colonitzada. Aquestes dues
posicions s’identifiquen en el text amb identi-
tats sexuals (home - dona) i identitats històriques
(França - Algèria). Cap d’aquests dos llocs es-
capa al terror polític  i a la destrucció de l’al-
tre, a un mutu tarannà invasor que està ben lluny
d’il·lusions d’integració, en una impossible his-
tòria d’amor escrita des de la consciència del
fracàs de qualsevol projecte imperialista. Joan-
Daniel Bezsonoff construeix un món sentimen-
tal ple de divertides i vivíssimes referències, que
comença per la riquesa del seu formós català
rossellonès i es condensa en la seriositat de la
peculiar veu narrativa  masculina. Els veritables
llocs de la identitat, el refugi en aquests moments
i espais de la crisi d’identitat són, segons ens
mostra l’autor, cançó i literatura, l’imaginari
cultural i els mites de la vida quotidiana: Audrey
Hepburn, Djamila Boupacha, Gilbert Bécaud,
el mont Chénoua, Dickens, Pascal, la revista
Elle, Imperio Argentina. Hi ha una dificultat,
però —que és dificultat temàtica i formal del
conflicte plantejat entre metròpoli i colònia—,
com és la d’escapar, en l’amor i la identitat, dels
estereotips culturals per poder resoldre subjec-
tivament la novel·la. Però això, potser, ho tro-
barem a la propera  entrega de les memòries
del Commandant Valls a la Costa Brava...
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La catarsi que sembla haver sobrevingut a
Francesc Viadel amb Terra és un d’aquells es-
tats de purgació que, en el cas de gent capfi-
cada i lletraferida com ell, tant pot donar lloc
a poemes èpics revolucionaris com a novel·-
les contemplatives, líriques, de desfogament.

Aquest periodista vocacional, i escriptor més
que ocasional, col·lecciona ja un grapat de
premis —probablement sincers— que arren-
quen el 1986 amb el Premi Mecanoscrit de
l’AELC. Terra ha estat guardonada amb el Pre-
mi Blai Bellver de narrativa 2001 de l’Ajunta-
ment de Xàtiva, i a pesar d’això fa l’efecte que
se n’ix un poc de la cistella.

Viadel ha fet de Terra un espai per a la refle-
xió valenciana, un mur de lamentacions on es-
grafiar les dèries valencianes, un àlbum de pen-
saments valencians de molts anys, concentrats
en cent noranta pàgines. A Terra, l’acció és
mínima; el nucli del contingut prové directament
de la percepció i la reflexió del protagonista,
Joan Valcaneres, un jove periodista que de cap
manera ha estat destinat a canviar el món, ni
ho intenta, sinó simplement a observar-lo. El món
es troba als horts d’Algemesí i al barri del Carme
de València, en primer lloc; de vegades, però,
està al tren de rodalia cap a Xàtiva, a la redac-
ció d’El Temps, a l’horta de Campanar, a la Pla-
ça Redona; a indrets, en fi, cinematogràficament
reconeixedors. Valcaneres ha tornat del més
enllà (Barcelona, on ha estat estudiant), en qua-
litat d’aturat, i inicia una nova existència al seu
poble. Més tard el durà a retrobar amistats, llocs,
bars, ulls, somriures, places que havia deixat a
València capital. El període és breu, uns mesos
potser, però seran suficients perquè redrece el
camí i prenga una direcció decisiva.

El provincianisme innat que el protagonista
atribueix a tots aquests llocs és criticat agrament
en gran part de les seues reflexions. No es dei-
xa, i els altres personatges tampoc, gairebé cap
detall: allà on va manca per complet qualsevol
engruna de seny, d’intel·ligència, de cultura
seriosa o amb fonament. L’extrem arribarà amb
la seua mare, que serà també vista amb certa
repugnància per ell, la qual cosa deixa una mica
perplex i fins i tot ens allunya emocionalment de
Valcaneres. Sobta també trobar-nos amb llargs
passatges i fins i tot capítols sencers que no sem-


