
C
arlos Bidegain-Pavón (Los Ángeles, Xile,
1944) parla a Goiko d’una història que «de
manera ximple» tendeix a repetir-se. Cops
d’estat, dictadures, exili... s’entremes clen
en les aventures i desventures del prota-

gonista, el doctor Goikoetxea, durant els anys que van
precedir la unitat popular a Xile. Quintupeu, en can-
vi, s’inicia amb el formidable relat de l’enfonsament
del «Dresden», el vaixell de guerra alemany que en-
llaçarà tres generacions i inacabables històries que tro-
baran el seu nexe a partir del misteri del seu tresor. Les
dues primeres novel·les de Bidegain-Pavón, metge i
escriptor establert a Girona des de fa tres dècades, han
estat publicades per Éride Ediciones. 

Ha estat cirurgià durant tota la seva carrera com a
metge. Ha canviat el bisturí per la ploma?No, con-
servo l’exercici privat de l’especialitat, amb els meus
antics pacients i alguns de nous, molt pocs. En tot cas,
l’ofici d’escriure no és per fer-se ric, si alguna vegada
t’arriba la fama, serà en tot cas ja post mortem i la gau-
diran els teus hereus, més encara si un comença es-
crivint amb prop de setanta anys d’edat.

Goikocomença amb una tertúlia real d’amics a Gi-
rona...Sí, això de la tertúlia d’amics és verídic. Jo ana-
va amb la novel·la al cap, i gairebé tot és ficció, enca-
ra que molts diuen que és autobiogràfica. Passa que
està escrita de la mateixa forma que parlo i gairebé tots
els episodis els vaig viure en boca dels meus amics a
la facultat, alguns me’ls van explicar, altres els vaig viu-
re jo. Com aquell de la proclamació d’Allende a
Concepción en què un senyor que estava ingressat al
psiquiàtric, boig perdut, encapçalava la concentració
vestit només amb uns pantalons pirates i amb el dit
índex indicava el cel cridant: «¡El uno!». A Allende li
havia tocat aquell número. Fent una reflexió, crec que
anàvem tots cap a la bogeria. Confoníem la utopia amb
la bogeria, i aquesta imatge ho reflecteix molt bé.

Els seus dos llibres parlen de Xile, encara que fa  gai -
rebé tres dècades que viu a Catalunya... I per què
no? Ho demostra la premi Nobel Doris Lessing, que
acaba de morir; escriptora britànica nascuda a l’Iran
i criada a Zimbàbue, part de la seva obra transcorre
al país de la seva infantesa i les seves ganes de tornar-
hi van marcar part de la seva vida.

La seva segona novel·la, Quintupeu, tracta del
tresor desaparegut del famós vaixell de guerra
«Dresden». El marí que el comanda tindrà molt a
veure amb la història d’Espanya.Un dels tinents del
«Dresden» era Wilhem Canaris, més conegut com a
cap de l’Abwehr, que durant la Segona Guerra Mun-
dial va ser el servei secret de l’exèrcit alemany, eliminat
en el seu moment per Hitler per ser massa profes-
sionals i estar sempre de punta amb els SS. Canaris
era políglota, dominava perfectament el castellà i l’an-
glès; era llavors, al «Dresden», l’oficial d’enllaç perfecte.
Això li va permetre tornar a Alemanya travessant la

serralada dels Andes, em-
barcant a Buenos Aires i
acabant la lluita en un
submarí al Mediterrani.
Després de la Guerra Ci-
vil espanyola va ser agre-
gat naval alemany a Ma-
drid. Diuen que va ser
Canaris qui va convèncer
finalment Franco de no
entrar a la guerra al cos-
tat d’Alemanya, encara
que sempre s’ha sospitat
que era doble agent i ha-
via estat reclutat pels
aliats i, en fi, és un perso-
natge fascinant. 

També hi ha catalans
famosos vinculats a la
història de Xile... Hi va
haver un moment que
els natius d’Illa de Pasqua
van demanar protecció al

govern xilè doncs a l’illa prosperava
la llei del més fort. Els mercenaris ro-
baven, assaltaven i venien els natius
al més pur estil del Mediterrani se-
gles abans. Ja amb l’illa sota la tute-
la xilena, hi va aparèixer un bon dia
un senyor del Masnou que es gua-
nyava la vida com a negrer, amb la
seva goleta, va agafar tota la pobla-
ció i la va anar a vendre al Perú per
usar-los com a mà d’obra esclava.
Quan Xile es va assabentar de l’atro -
pellament va reclamar i van tornar a
l’illa els que havien sobreviscut: de
2.000 en van quedar només al voltant
de 200, i amb ells va venir la lepra,
que es va fer endèmica a l’illa.

Persones que han llegit les seves
històries diuen que té olfacte per
saber quines explicar. Quina
n’explicaria de Girona, o de Ca-
talunya? Crec que hi ha una for-
ma diferent en el relat fet per
catalans sobre la seva terra i el re-
lat que podríem fer els no nas-
cuts aquí; és la relació amb l’è-
pica, és a dir, sembla que tot el
que passa aquí és una cosa me-
nor que no val la pena de ser ex-
plicada. No obstant això, si lle-

geixes Camí de sirgahi ha una èpi-
ca extraordinària i el relat és gran-
diós, o si llegeixes Teixidor a Pa

negre, el mateix. Algun dia apareixerà
un Faulkner a Olot, per exemple, i
farà de la Garrotxa o Girona un lloc
universal.

Diu que no es reconeix com un es-
criptor? No em reconec com a es-

criptor, sóc un «escriptoret». No em fa vergonya dir-
ho i sostenir-ho, doncs a Girona i a Catalunya hi ha
escriptors excel·lents.

Presenta dos llibres gairebé a la vegada; és un es-
criptor superproductiu?No, de productiu res i de su-
per, menys. Quan em pregunten per què escric, l’ú-
nic que puc respondre és que és la manera de gene-
rar les meves pròpies endorfines. És similar a aquells
que els dóna addicció per córrer, que hi senten
plaer; doncs a mi, el mateix, però amb l’escriure: els
meus genolls, els meus malucs i sobretot la meva co-
lumna m’ho agraeixen.

Pròxims projectes?Escric alguna cosa, aquesta ve-
gada intentant treure’m de sobre el veure el món amb
ulls de cirurgià, aquest defecte tan professional que
et fa semblar-te a l’enterramorts de les pel·lícules de
l’oest, que mira els subjectes i immediatament els fa
un calaix a mida. És un avantatge però a la vegada una
deformació. Es tracta d’un bar de Madrid, servit per
tres pàries contemporanis, són tres doctors que ser-
veixen taules, sempre serà actual doncs com que te-
nim crisi per a estona... ◗

«Algun dia apareixerà
un Faulkner a Olot»

CARLOS BIDEGAIN-PAVÓN Metge cirurgià i escriptor

El metge i escriptor Carlos Bidegain-Pavón acaba de presentar a Girona les seves dues primeres
novel·les, «Goiko» i «Quintupeu», dos relats carregats de la història del seu país natal, Xile, que va

deixar fa més de tres dècades per establir-se a la capital gironina, on exerceix com a cirurgià.

¶
««No em
reconec com
a escriptor,
sóc un
“escriptoret”.
No em fa
vergonya
dir-ho i
sostenir-ho, ja
que a Girona i
a Catalunya hi
ha escriptors
excel·lents»

E

07

D
iu

m
en

ge
, 1

5 
de

 d
es

em
br

e 
de

 2
01

3
D

om
in

ic
al

E
n
tr
e
vi
st
a

TEXT I FOTOGRAFIA MATÍAS CROWDER


