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Els espais de trobada sempre són llocs
plens d’històries. Una estació de tren o
un parc són entorns on quasi cada dia
es creuen vides que aparentment sem-
blen molt diferents. La identitat de l’es-
criptor Joan Daniel Bezsonoff és com
un punt de trobada on s’empelten tres
cultures diferents. L’escriptor, d’avant-
passats russos, ciutadania francesa i
sentiment català, viu a Perpinyà i reco-
neix que està partit entre les tres cultu-
res. En els seus inicis, aquesta singula-
ritat podia despertar un cert encant,
però després de vuit llibres publicats, ja
ens ha demostrat que un talent com el
seu no sobreviu per l’exotisme. 

Un obligat retorn als orígens, que tots
fem en alguna ocasió de la nostra vida,
ha estat el motiu que ha portat
Bezsonoff a bastir el seu últim llibre, Els
taxistes del tsar, on convergeixen la
història del seu avi rus, la particular rus-
sofília de l’autor i l’estima per la cultura
catalana. Un còctel de ficció que esde-
vé tan real com la seua pròpia vida. 

A la seua última obra ha apostat per
un llibre més personal. Bezsonoff ha
pujat al tren dels seus avantpassats rus-
sos per fer un viatge cap als temps de la
caiguda dels tsars i de l’exili dels sol-
dats blancs que van perdre la guerra.
Aquest va ser el cas del seu avi
Mitrofan, que va nàixer a la ciutat russa
de Vorònej el 1901, es va fer soldat de
Nicolau II, en el bàndol dels perdedors,
i desprès de la indefugible derrota va
haver d’emigrar cap a París per acabar
treballant de taxista, com molts dels rus-
sos que van emigrar a terres franceses. 

Però cal tenir en compte que no
estem davant d’una novel·la conven-
cional, ni tampoc espereu una biogra-
fia i molt menys un dietari estricte. Ho
és tot i no és res. L’obra està feta amb
aquests trets elements, i d’aquesta

barreja sap crear el desconcert en
aquells qui no es deixen seduir per l’ei-
xart de gèneres. Però aquesta curiosa
conjugació esdevé la forma perfecta
per destil·lar l’empelt d’identitats que
atresora aquest escriptor. 

Com en qualsevol intent de retorn al
passat, Bezsonoff també s’ha trobat en
els buits que deixa el pas del temps. I
és allà on ha brollat la millor versió de
l’escriptor de Perpinyà. La història
de la vida del seu avi resulta la més
atractiva, ja que, com ha demostrat en
anteriors ocasions, sap fer un
excel·lent ús dels elements històrics per
a crear literatura. Com ell mateix ha
reconegut, allà on no arriba la docu-
mentació, Bezsonoff ha tirat mà de la
imaginació, i sembla un encert. L’avi és
presentat a través d’un vidre translúcid
des d’on l’observem com va oblidar la
identitat cultural en el camí de fugida
cap a París. Però, per l’altra banda, i
per un aparent atzar, apareix en l’es-
cena el personatge del germà de
Mitrofan, Leonocid, per a posar el con-
trapunt i oferir-nos les dues cares de l’e-
xili: Mitrofan oblidà els seus orígens i
es deixà amarar per la cultura france-
sa. Aqueix oblit voluntari de l’avi sem-
bla que ha estat una herència invo-
luntària que va rebre l’autor, ja que
durant molts anys, com ell reconeix al
llibre, culparà de tot allò que li passa
dolent al seu passat rus. 

Però com ja hem avançat, davant l’e-
xili hi ha una altra actitud més enllà de
l’oblit, la que representa el besoncle,
Leonid, que va mantenir viva i activa la
seua identitat russa. 

Cal destacar que la part més
novel·lística del llibre s’entremescla
amb una mena de dietari, escrit en
temps present i on Bezsonoff ens con-
fessa les seues digressions sobre el
deler per aprendre la llengua russa i
per poder llegir els clàssics d’aquesta
cultura en la llengua original. A més,
ens alguns capítols també es deixa dur
per una aglomeració d’excessives i
breus pinzellades que intenten traçar
les rames del seu arbre genealògic.

En definitiva, un llibre amb un estil
viu i captivador, amb una prosa dinà-
mica que esdevé un exercici literari de
catarsi que tots hauríem d’encetar en
algun moment de la nostra vida ja que
«acceptant les meues contradiccions i
l’aiguabarreig de les meues identitats,
m’he reconciliat amb mi mateix».
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Diu un proverbi xinès que més val
acabar les coses, encara que no siguin
la perfecció desitjada, que no deixar-
les a mitges per por de no assolir
aquesta perfecció. De la mateixa
manera Bartomeu Fiol escriu al pròleg
del seu llibre que «tot projecte  tendeix
sempre a —i de fet exigeix— la seva
compleció». Parlem, doncs, d’acabar
les coses; Fiol, de continuació o repre-
sa —que no refeta— d’aquest nou lli-
bre. Poso èmfasi en la idea d’acabar
allò començat perquè és un dels temes
cabdals en el nou llibre de Fiol. Vull
dir, amb l’excusa de donar vigència a
uns poemes inacabats i escrits fa
temps, el poeta ens parlarà de la atem-
poralitat del poema i de l’escriptura,
així com de la necessitat i importància
que aquest resti a través del temps.
Potser això és el que més compta i no
tant la bellesa perfeccionista del vers.  

Continuació o represa dels poemets
de Montsouris (2007) —que continua
la tradició d’encapçalar els títols per la
velar sorda— es divideix en dues parts
centrals, Poemets de Montsouris, de
1959, i Continuació o represa, de
2005, i una d’un únic poema que fa
d’epíleg de 2007, Com a deixant. Els
primers textos estan marcats per un
paisatge parisenc i per un poeta jove
que acaba de llegir Palau i Fabre i està
hipnotitzat per l’Alquimista. També
escriu sota la influència del Sena, la
Maison du Méxique o el Boulevard
Saint-Germain, i enmig d’elements que
recorden no només la simbologia futu-
rista i moderna dels ferros, ferralla,
centrifugadores, avions i aeroports,
sinó també de les lectures de Brecht,
Simone de Beauvoir, Rosselló-Pòrcel, i
lúcides reflexions gairebé filosòfiques.
Les intercalacions de versos i poemets

 


