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Entrevista a Joan Daniel Bezsonoff:
«Tothom acaba sent l’exòtic o el gavatx de tothom»

Joan Daniel Bezsonoff i Montalat (Perpinyà, 1963) s’ha convertit en una de les plomes
més singulars i representatives de la Catalunya Nord. Amb set novel·les al seu haver, les
quatre primeres publicades a l’emblemàtica editorial rossellonesa El Trabucaire —Les ram-
bles de Saigon (1996), Les lletres d’amor no serveixen de res (1997), La revolta dels gepe-

ruts (1999) i Les dones de paper (2001)— i les altres tres editades per la barcelonina
Empúries —La presonera d’Alger (2002), La guerra dels cornuts (2004) i Les amnèsies de
Déu (2005)—, es nega a encabir la Catalunya Nord en la «perifèria» («Fa més de deu
segles que se parla català al meu poble. Sem tots catalans, fa? Sem fills de la mateixa

terra.») i assegura que al català li queda encara molta corda, més enllà del costat nord de
l’Albera («Una llengua, ferida greument i tot, no se pot pas morir aixís»). 

-Vostè és autor d’unes quantes
novel·les, la major part de les quals
són sobre les guerres. Per què?
-Perquè la guerra sintetitza moltes pul-
sions de l’home: la mort i l’amor. No
sóc ni el primer ni l’últim a parlar de
guerra. Heu llegit Tolstoi, Joan Sales,
Hemingway, Malraux? 
-La història continua sent una font argu-
mental novel·lística inesgotable, no?
-Crec que sí… L’atzar és el millor guio-
nista del món. La història i les guerres
en particular són el marc on puc teixir
les meues històries. 
-A Les amnèsies de Déu el rerefons és
la Segona Guerra Mundial. El prota-
gonista, però, és un mossèn adelerat
pel sexe.
-Mossèn Puig és un cosí rossellonès i
simpàtic de don Fermín de Paz a La
Regenta de Clarín. 
-Vostè denuncia el col·laboracionisme
francès amb els nazis. França no és,
però, el país de la llibertat, la igualtat
i la fraternitat? O és un tòpic? Què té
de mèrit França, pel que fa als drets
humans i què hi ha de llegenda?
-No vull denunciar res ni jutjar ningú…
Només vull comprendre el que va pas-
sar… És veritat que França, Anglaterra
i els Estats Units han estat capdavan-
ters en la qüestió dels drets humans.
Ara, França, els reis i, sobretot, la
República, sempre han volgut suprimir
totes les parles no franceses. El meu
amic Joan Lluís Lluís ho explica molt bé
a Converses amb el meu gos…
-A la novel·la contrasta que gran part
de les referències culturals (citacions,
cançons, pel·lícules) són franceses,
però hi destil·la també algunes «reali-

tats» no tan ortodoxament franceses.
Per exemple, l’amant de mossèn Puig
viu a una ciutat, Besiers, on l’occità
encara existeix.
-L’any 1940, Occitània encara exis-
tia… La majoria dels ciutadans france-
sos no tenia el francès com a llengua
materna. En aquell temps, França
tenia un premi Nobel de literatura i
ara quasi mai… Potser perquè han
«sanat» el país eliminant totes les
seues riqueses. 
-Què en queda, ara com ara,
d’Occitània?
-Una nostàlgia, un accent molt marcat
en francès i una llengua que agonitza
en la indiferència quasi general i,
sobretot, una literatura meravellosa…

Llegiu o torneu a llegir Frederic
Mistral… 
-Què queda dels catalans a la
Catalunya Nord, més enllà de l’adhe-
siu del ruc als cotxes i la sardana?
-«Vaste problème», que deia el general
De Gaulle… Queden moltes coses.
Sent pessimistes, els noms de casa
—els cognoms—, un gust immoderat
pels cargols i un orgull de ser cata-
lans… Amb una visió més optimista,
haig de dir que podreu sentir a parlar
la nostra llengua a tot el país… Si
visitàvem el Rosselló junts, us podria fer
creure que tothom parla català… Com
el vilatge que Potemkin havia mostrat a
la tsarina Caterina II quan se preocu-
pava pels seus súbdits… Conec joves
d’aquí que dominen el català amb un
accent plausible… Ara, tornar a la
Catalunya Nord de cinquanta anys
enrere, quan tothom i tot era català,
me sembla impossible... La situació no
me sembla pas tan tràgica com m’ho
pensava abans… Catalunya Nord és
un departament francès però no deixa
de ser una regió catalana. Una llen-
gua, ferida greument i tot, no se pot
pas morir aixís…
-És possible viure en català a la
Catalunya Nord? Què passa quan t’a-
dreces a algú en català en primera
instància?
-Crec que no és possible viure única-
ment en català aquí dalt… La veritat
m’obliga a dir que no m’adreci quasi
mai en català amb un desconegut…
No sun pas un extraterrestre. Parli qua-
sibé sempre francès als desconeguts i,
al cap de qualques minuts, miri de pas-
sar al català… 
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-Vostè va dir un dia: «Sóc francès, però
m’estic curant».
-Sí… Ho sun dit manta vegada… Quan
faig una broma que m’agrada, la repe-
teixi massa… No patiu, n’estic inven-
tant de noves i aviat les iré repetint a
les entrevistes… 
-La pregunta del milió: per què escriu
en català?
-Per què no? Faríeu la mateixa pregun-
ta a en Ferran Torrent o a en Quim
Monzó? He fet tots els meus estudis en
francès, ensenyi la literatura francesa
des de fa dessavuit anys però escric en
català: 1/ per fidelitat als meus; 2/
perquè escrivint en català de Nils, sun
obligat d’anar al cor de la llengua.
Quan escric en francès, imiti tots els
mestres del XIX. En català, no imiti a
ningú. No sun pas presoner del greix,
del pes d’una literatura i d’una llengua
que conec massa bé... Beckett, que
tenia la sort de posseir l’anglès, va
adoptar el francès per accedir a la sen-
zillesa, a la nuesa del llenguatge… I
Nabokov va deixar d’escriure en rus
per incorporar-se a l’anglès…    

-Supose que més d’una volta li han dit
que el seu català literari és «exòtic».
Fa gràcia que alguns dels seus «exo-
tismes» no ho són gens per als valen-
cians. Al País Valencià diem «meua»,
«teua», «seua», «eixir», etc. Què hi
aportem, a la literatura catalana, els
que venim de la «perifèria»?
-Teniu raó, tothom acaba sent l’exòtic o
el gavatx de tothom. No sé pas què és
això de la «perifèria». Fa més de deu
segles que se parla català al meu
poble. Sem tots catalans, fa? Sem fills
de la mateixa terra. D’altra banda,
«meua» no és propi del català de la
perifèria. A Figueres també ho diuen. És
el desconeixement que porta a una divi-
sió. Recentment, he visitat una web bla-
vera on notaven 20 diferències majors
entre el català i el valencià. He escrit a
aquesta bona gent per comunicar-los
que al Rosselló compartim 18 dels 20
trets diferencials.

Quina farta de riure! Si escoltàvem
com parlen els altres veuríem que «vai»
ho diu tothom, des dels barcelonins, llei-
detans, rossellonesos... Els valencians

també? Una cosa és l’estàndard i una
altra és el parlar de la gent, això no ix
als llibres, però sí surt escoltant-nos els
uns als altres. 
-Què li ha canviat des que publica a
una editorial de Barcelona?
-Tot… He passat de les coves de
Lascaux als esplendors del Renaixement
italià… La meua editorial rossellonesa
no té prou difusió al sud de l’Albera…
A Barcelona, m’hi tracten com un rei.
-Fins a quin punt la frontera entre la
Catalunya Nord i la resta dels Països
Catalans es manté després de la unifi-
cació europea?
-Físicament s’esborra però mentalment
subsisteix la famosa frontera mental de
la qual parlava Josep Sebastià Pons.
La història és en contra de nosaltres,
però la geografia és per nosaltres…
Potser el TGV esborrarà per fi l’antiga
frontera… No és casual si han trigat
tant per començar les obres.
-Quins projectes literaris té a la vista?
-Una crònica sobre el meu avi rus…
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La Institució de les Lletres Catalanes ha celebrat l’Any del Llibre i la
Lectura amb ajuntaments, biblioteques, llibreries, associacions a...

Plegats hi hem organitzat més de 200 activitats diferents. A tothom, moltes gràcies.
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