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Carn
de Bezsó

En lloc de ser escriptor, Joan-Daniel
Bezsonoff, conegut entre els seus
amics com en Bezsó, hauria pogut ser
coronel de la gendarmeria. Tota la
seua educació l’empenyia vers aques-
ta via austera però es va produir un
descarrilament que va tombar el seu
destí cap a uns horitzons que
ni la seua família, ni els seus
companys d’escola, ni ell
mateix, no hauria pogut sos-
pitar. Si en lloc de ser escrip-
tor hagués estat coronel de
la gendarmeria, ningú no
hauria estat més orgullós que
el seu avi matern, Jean Mon-
talat. És doncs una paradoxa
que hagi estat precisament la
influència inconscient d’a-
quest avi la que ha empès de
mica en mica en Bezsó a
canviar de ruta. Qui era i
què va fer Jean Montalat, en
Bezsó ho explica al seu pro-
per llibre i, doncs no en par-
laré aquí. Només diré que
l’amor i la lleialtat poden
arribar, a vegades, a induir
canvis vitals totalment sorpre-
nents fins i tot per aquells que són els
objectes d’aquest amor i d’aquesta
lleialtat. 

La influència inconscient de Jean
Montalat ha estat decisiva, doncs, per
l’evolució d’en Bezsó del patriotisme
francès cap al sentimentalisme català i
d’aquest sentimentalisme cap a una
construcció coherent d’una identitat
catalana, fins a arribar a un indepen-
dentisme que encara avui el sorprèn.
«Per tu és evident que jo sun indepen-
dentista?», em demana, de tant en
tant. «Home, esclar, tot el que dius o
escrius sobre Catalunya ho demostra».
Llavors, riu, falsament modest, afala-
gat com una adolescent que rep el seu
primer compliment. Evidentment, hau-
ria pogut ser independentista sense ser
escriptor. I també hauria pogut ser
coronel de la gendarmeria tot somiant
d’escriure novel·les en francès, sota un
pseudònim imposat pel deure de reser-
va dels militars... De fet, l’escriptura li
ha estat el refugi que li ha servit a
escapar-se de la vida real i de la seua
prodigiosa incapacitat a bellugar-s’hi
sense trencar plats i fer caure cadires.
La solitud de l’escriptor, en el seu cas,
és una manera d’evacuar l’evidència
de la seua manca de talent per la quo-
tidianitat de l’existència. Com un Jerry

rribar a una comprensió al capdavall
commovedora, sovint original i sem-
pre empàtica de les passions huma-
nes. I en primer lloc de la recerca de
la persona estimada, que pren en la
seua obra les dimensions d’una ques-
ta de Graal. Bella i vana. Perquè,

quan escriu històries d’amor,
en Bezsó parla d’ell i parla
d’elles. I totes, més o menys,
han existit. I a totes ha cantat
fragments de Luis Mariano,
però també d’Aznavour o de
Sinatra. I a totes també ha
declamat versos de Baude-
laire, Mistral o Andrés Este-
llés i gairebé amb totes s’ha
adonat de com és difícil fer
copsar a una persona esti-
mada que la bellesa d’un
vers —«No hi havia a
València dos cames com les
teues»— pot reflectir també
el desig d’abandó de qui els
recita... Mariano és l’esquer
amb el qual intenta atreure
les dones estimades cap a la
poesia veritable i sap com és
complicat aconseguir-ho. Per

això continua cantant necieses i con-
tinua escrivint històries d’amor impos-
sibles.

I perquè tota la seua vida demostra
a quin punt li manca traça per marcar
una frontera concreta entre allò que
viu, allò que pensa, allò que sent i allò
que escriu, és evident que en Bezsó
sempre parla d’en Bezsó i sempre
escriu sobre en Bezsó. En Bezsó és un
egocèntric tel·lúric, que fa tremolar les
cases de Nils quan pateix i provoca
tramuntanes quan riu; un egocèntric a
vegades insuportable per la seua
manca de lucidesa sobre ell mateix,
però un egocèntric generós, cavalle-
resc fins a l’agonia, que viu atrinxerat
rere els seus cent vint quilos que tant el
molesten i tant li serveixen a amagar-
se, dels altres i d’ell mateix. Quan s’ha-
gi desatrinxerat, de llibre en confessió,
d’exabrupte en aforisme, de crisi de
desesperança en sana revolta, llavors
s’adonarà que les cançons de Maria-
no, els quilos de panxa i els acudits de
gust dubtós han esdevingut inútils, per-
què fins i tot essent feliç, fins i tot con-
tinuant a escriure llibres cada vegada
més bons, en Bezsó serà sempre en
Bezsó, llamp que te fot!

Joan-Lluís Lluís

Lewis incapaç d’obrir una llauna sen-
se encetar-se un dit, en Bezsó ha estat
portat a defugir el dia a dia vital i per
això se sent tan bé al Gran Hotel de la
Literatura —Do not disturb. 

Però independentisme català i gust
per a la reclusió literària no són res si
no van acompanyats de sensibilitat i,
sobretot, de talent. A cops, més que
sensibilitat, es podria pensar que en
Bezsó és atret per la sensibleria. El seu
gust incomprensible per les cançons
més insuportablement meloses del
patrimoni mundial ho demostra a bas-
tament, sobretot quan pren la pena (i
ho fa sovint) de cantar-les ell mateix.
«L’amor és un ramet de violetes /
L’amor és més dolç que aquestes flore-
tes, etc., etc...» Sí, en Bezsó pot apro-
fitar d’un viatge al País Basc per anar
a meditar a davant de la tomba de
Luis Mariano... Aquesta dèria pel sen-
timentalisme és part integrant de la
seua personalitat, però la transcen-
dència d’aquest sentimentalisme, mit-
jançant una cultura considerable i una
intel·ligència aguda, li permeten d’a-


