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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».

Ricard Peris
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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
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Abelard

El seguit de trajectòries biogràfiques
del segle vint que ha aportat Josep
Maria Muñoz Pujol —de Joan Fuster a
Duran i Sanpere— té una característi-
ca comuna: la confecció evolutiva
d’una vida novel·lada que permet
apropar el lector a aspectes poc cone-
guts del personatge en qüestió.

En el cas que ens ocupa l’autor reïx
a perfilar un retrat humà de l’intel·lec-
tual parcialment biografiat: l’humanis-
ta Lluís Nicolau d’Olwer (1888-1961).
Amb tot, caldria matisar la «tècnica»
materialitzada a la base d’aquest
relat. 

En primer lloc, es tracta més d’un
reportatge sobre fets viscuts per l’es-
criptor i polític que no pas d’una
estructuració formal que pugui remetre
objectivament a una biografia. És a
dir, malgrat que l’autor doni a enten-
dre que la primera part del procés vital
de Nicolau d’Olwer es pot enllestir
amb una breu introducció a fi de com-
prendre la intervenció olweriana al si
d’Acció Catalana, una breu llambre-
gada als seus orígens biogràfics no és
suficient per a resoldre el que consti-
tueix el fonament eticopolític clau d’a-
quest humanista i d’una plèiade d’em-
prenedors cívics sota la baula del com-
promís cultural. Precisament és la iden-
tificació de l’autor de Caliu amb
aquest marc de referències d’una supo-
sada «Catalunya ideal» allò que per-
met comprendre el tema bàsic del con-
junt de l’assaig: el fet de voler i no
poder. O, el que és el mateix, la conti-
nuada requisitòria de lliurar-se al tre-
ball científic —la biografia del pensa-
dor medieval Abelard com a rerefons
de tot el text— i, d’altra banda, a les
contradiccions del món real que, com
resta ben reflectit, es referencia en la

intervenció a la Societat de Nacions,
en la projecció del reconeixement de
Catalunya com a causa irredempta, en
el marc de la política limitadament
«autodeterminista» del president W.
Wilson i, com a contradicció màxima,
en l’obra política republicana que duu
Nicolau —un dels interlocutors junta-
ment amb Marcel·lí Domingo i
Fernando de los Ríos— a deslegitimar
la República Catalana macianista. 

Altrament, un tret destacat d’aquesta
obra és la descripció de la direcció de
Nicolau com a governador del Banc
d’Espanya sota la conjuntura de la gue-
rra i la revolució. Aquesta etapa de la
narració està ben resolta, per bé que
les inferències perifràstiques sobre els
períodes viscuts de Nicolau poden arri-
bar-ne a definir un retrat excessivament
psicologitzat.

Dit això, on cal posar atenció, com a
aportació més innovadora d’aquesta
parabiografia, és en la secció dedica-
da a la diàspora republicana a l’Estat
francès i a Mèxic. En aquesta trama és
on s’aporten els materials menys cone-
guts sobre Olwer. 

L’estada a França del protagonista
estableix les coordenades de l’heroic
esforç per abastir econòmicament els
nuclis de refugiats. Així, l’avenir de
l’humanista marca el tempo per a
metaforitzar l’anada a la capital aste-
ca entre 1946 i 1961, on traspassa el
24 de desembre. Aquest desplaça-
ment, a requeriment del govern repu-
blicà espanyol de José Giral, denota la
funció de servei polític de l’autor del
Pont de la mar blava com a represen-
tant homologat d’aquesta institució
davant les autoritats mexicanes.
Finalment, la vida mexicana, sempre
causada per l’estudi sobre la biografia
d’Abelard referencia el que aconduí
l’élan de Nicolau: la dedicació a un
ideal de vocació de treball cultural que
les circumstàncies —marcades per la
política estatal i no tant per la catala-
na— condicionaren ben notòriament. 

En aquest sentit, el treball de Muñoz
Pujol permet plantejar-se novament la
gran contradicció entre nació cultural
(olweriana) i nació política espanyola,
la performance de la qual es trobà en
un intel·lectual com Salvador de
Madariaga, el gran debel·lador de les
aspiracions nacionals de Maspons i
Anglasell a la Ginebra de 1924.

Xavier Ferré
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sencers en francès entre els catala-
nescs mots no són debades.

A la segona part, Fiol no canvia de
temàtica sinó que simplement s’emmi-
ralla en la primera des de la distància
temporal i espacial. Des de Cavorques
—cal insistir que és Mallorca?— Fiol
segueix reflexionant sobre l’escriptura,
l’ofici de poeta i sobre la relació que
aquest —el poeta— manté amb la
parenta pobra —tal com ell anomena
la poesia— a través dels ben trobats
jocs de paraules a què ens té avesats.
Segons Fiol, el poeta no és el vertader
escriptor d’un text. En un to gairebé
apodíctic, sentencia: «—no escrivim,
un discurs se’ns dicta», perquè «és el
discurs / el que domina l’ocasional
personador». És com si el subjecte
femení —poesia— posseís el masculí
—poeta. Però tot i la sentència, el
poeta es mira allò que «ell» mateix ha
creat i es contradiu i hi reflexiona: exis-
teix la ridiculesa del vers —i dels matei-
xos sofismes que potser ell crea—?
Serveix de res escriure? I retornant a la
importància de la represa o continua-
ció, per què necessitava continuar els
poemets de Montsouris si «continuar no
és exactament salvar res / ni tampoc
canviar no és exactament salvar-se»? 

Del darrer poema en destaco el lloc
on és escrit, Enjondre, que com
Cavorques, és un «pseudònim» d’un
topònim —no em feu dir quin—, però
que podria ser «qualsevol lloc». Poema
—el darrer, dic— que lliga en qüestió
de temàtica amb la cita que encapçala
el llibre: Fiol se serveix de Paul Éluard
per excusar-se de no parlar tan clar
com potser voldria. Llavors és quan
apareixen els fantasmes: ha dit el que
volia dir, calia o necessitava per fer-se
entendre? Ha estat coherent amb ell
mateix? Si el poeta se sap animal i
molts Bartomeu Fiol alhora, la seva
poesia viu una constant metamorfosi i,
per tant, no cal arribar a cap veritat
absoluta. Amb divagar-hi n’hi ha prou. 

Comptat i debatut, Fiol ens parla del
nou i del vell que se serveix de la
maduresa i l’experiència de qui ha vis-
cut intensament. «Poemets» en diminu-
tiu de l’escriptor de «poemes» que s’ha
fet gran. «Poemets» en què el pas del
temps no deixa de parlar d’una certa
nostàlgia, quan la vellesa —o bellesa
poètica— es fa més present. La lluita
amb la vida, la del pas del temps real,
és ara, «ara mateix».    

Bàrbera M. Oliver i Vicenç

 


