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El narrador marroquí Larbi El Harti

A N T O L O G I A D ’ A U T O R S M A R R O Q U I N S E N L L E N G U A C A S T E L L A N A

La porta de RabatDestino publica

una antologia

d’escriptors

marroquins en

llengua

castellana. El

llibre, coordinat

per Lorenzo

Silva, Marta

Cerezales i

Miguel Ángel

Moreta, intenta

apropar el

lector a la

realitat del

Marroc

P A C O S O T O

A
conseguir que un lli-
bre sobre escriptors
marroquins en llen-
gua castellana inte-
ressi els lectors de

l’Estat espanyol no és un ob-
jectiu fàcil d’assolir. Les fron-
teres físiques, però sobretot
culturals, i els tòpics i llocs co-
muns que prevalen a Espanya
sobre el veí del sud segueixen
sent elements que juguen en
contra d’un millor coneixe-
ment i entesa mútua. No obs-
tant, els esforços desplegats
per alguns intel·lectuals, es-
criptors i poetes, universitaris,
investigadors i periodistes a
l’Estat espanyol i al Marroc
han aconseguit enderrocar
barreres i aclarir el camí del
diàleg. Això és, sense cap dub-
te, l’objectiu que s’ha marcat el

llibre La puerta de los vientos.
Narradores marroquíes contempo-
ráneos (Edicions Destino), una
antologia d’autors marroquins
en llengua castellana coordi-
nada per Marta Cerezales, Mi-
guel Ángel Moreta i Lorenzo
Silva.

La puerta de los vientos, de lec-
tura amena, permet al lector
profà apropar-se a una realitat
literària, social i cultural viva i
apassionant. Com assenyalen
Marta Cerezales i Miguel Ángel
Moreta, el llibre no pretén ser
representatiu de tot el que
s’escriu al Marroc, sinó que in-
tenta, des d’una perspectiva no
acadèmica, apropar al lector
certs aspectes de la realitat
cultural del Marroc a través de
textos molt diversos, la selec-
ció dels quals és subjectiva i
per tant arbitrària i, en molts
casos, fruit de contactes perso-
nals establerts durant la pri-
mera estada dels antòlegs al
Marroc.

La llengua francesa és, des
de l’època del protectorat co-
lonial de París, un vehicle de
comunicació i creació literària
per a un sector majoritari de
l’elit intel·lectual marroquina.
Molts escriptors publiquen els
llibres a França i formen part
dels autors pertanyents a
l’àmbit francòfon.

No passa el mateix a Espanya
amb la literatura marroquina
escrita en llengua castellana. És
per això, assenyalen Cerezales i
Moreta, que “la nostra primera
intenció en plantejar-nos editar
aquesta antologia va ser donar
a conèixer a Espanya els relats
d’un grup d’escriptors marro-
quins en llengua espanyola”,
perquè “creiem que el lector
espanyol ha de descobrir per si

mateix aquesta intensa mino-
ria de narradors i el que acon-
segueixen fer amb el seu amor,
demostrat, per altres llengues”.

DIVIDIT EN TRES PARTS
La puerta de los vientos és un llibre
dividit en tres parts. La prime-
ra, La muralla, està dedicada al
gran escriptor marroquí en
llengua francesa Abdelfattah
Kilito, autor d’una obra narra-
tiva i assagística de gran valor
que, dissortadament, no és co-
neguda ni ha estat traduïda
fins ara al castellà ni a les altres
llengües de l’Estat. La segona
part, La orilla, és la més extensa
del llibre. Els antòlegs presen-
ten un total de 19 textos de 13
escriptors marroquins que
acostumen a utilitzar el castellà
com a llengua narrativa.

El lector de La puerta de los vi-
entos podrà conèixer un món
fascinant, amb enfocaments,
temes i estils literaris diversos i
escriptors com ara Ahmed Ara-
raou, Larbi El Harti, Mohamed
Messari, Mohamed Bouissef i
Hamid El Quarrad. Alguns au-
tors compaginen la crítica soci-
al amb el costumisme, el rea-
lisme màgic, el suspens, la me-
mòria no sempre grata de la
infància i el dolor provocat per
conflictes com el palestino-isra-
elià. Conclou la segona part
una història, recreada per l’es-
criptora i professora Oumama
Aouad, de la ciutat de Salé,
propera a Rabat i en el passat
refugi de corsaris i bastió de la
cultura andalusí al Marroc.

La tercera part del llibre, El
ryad, inclou dos autors que es-

criuen en àrab, Ahmed Bouz-
four i Rabia Rayhan, i han es-
tat traduïts a la llengua de
Cervantes pels professors del
departament d’espanyol de la
universitat Mohamed V de
Rabat, M’hammed Darbal i
Fatiha Benlabbah.

Finalment, l’apèndix comp-
ta amb un article de l’escrip-
tor Mohamed Toufali, que re-
flexiona sobre la presència del
castellà al Rif, una regió
muntanyenca del nord del
Marroc colonitzada per Espa-
nya i majoritàriament de
llengua berber, i els assajos de
Miguel Ángel Moreta Viejas
historias de Marruecos i Nuevos
escritores marroquíes en español.

XARXES PER COMUNICAR
A la muralla de l’època almo-
hade que envolta una part de
Rabat hi ha una porta el nom
de la qual en àrab és Bab Ruah,
una cosa així com La puerta de
los vientos. Assenyala l’escriptor
Lorenzo Silva en el pròleg del
llibre que “és la porta de tots
els vents, pels quals entra el
ponent i surt el llevant que
s’alternen a l’estret de Gibral-
tar, però també per on irromp
el nord i s’escapoleix (o ho in-
tenta) el sud. Val la imatge per
als vents, i al llarg de la histò-
ria, fins al moment present,
també ha valgut per als espe-
rits”. I Lorenzo Silva afegeix:
“Som en temps en què s’este-
nen xarxes per comunicar la
gent i, alhora, xarxes per im-
pedir que la gent passi. Un té
la impressió que les segones
funcionen millor que les pri-
meres”.

Lamentablement, al nostre
món globalitzat, com remarca
Silva, “els escriptors les pa-
raules dels quals poden lle-
gir-se (al llibre)... no poden
travessar la xarxa que separa
el Marroc d’Europa, tret que
obtinguin, per procediments
cada vegada més onerosos en
tots els sentits, el correspo-
nent visat”.

P A R L E M - N E

“Incerta glòria”
J O A N S O L À

P
er arrodonir el que he
dit de l’epistolari en-
tre Coromines i Sales,
prenc la gran novel·la
de Sales, en l’edició,

ara sí, definitiva (Barcelona:
Club Editor, 1999), preparada
per la vídua de l’autor, Núria
Folch i Pi, que ens explica la
teranyina de les edicions ante-
riors. Em limitaré als aspectes
propis d’aquesta secció (i el
lector tindrà en compte que
comento usos anteriors a l’ac-
tualització del diccionari.)

Sales deia a l’epistolari que
si la novel·la (publicada el
1956) es reeditava desitjava
sotmetre-la a revisió lingüísti-
ca. No sé si ho va fer ni com ni
qui hi va intervenir. Però el cas
és que l’obra reflecteix molt bé
l’ambient, les inquietuds, les
vacil·lacions de l’època i una
certa inseguretat personal de
l’autor. La inseguretat es po-
dria concretar en trets gal·li-
citzants (coneixia bé el fran-
cès), i castellanitzants (havia
passat uns deu anys exiliat a

l’Amèrica del Sud). Serien
gal·licitzants “s’estava conver-
tint de més en més en un per-
sonatge importantíssim” (p. 201,
etc., i variants), “Des del fines-
tral veia el mosso –el sol mosso
que continua treballant per ella”
34 (també a l’espistolari) i
d’altres. De castellanitzants
n’hi ha molts i de molt grui-
xuts i estranys. Un dels més
perillosos i freqüents (ja asse-
nyalat per Coromines) és l’ús
del verb entrar per venir o
agafar: “m’anava entrant més i
més com una indiferència” 170,
“em va començar a entrar fred”
183 (i somnolència, desig furiós,
ganes de parlar); i un dels més
increïbles, també freqüent, és
aquest: “volia continuar la reti-
rada no bé apuntés el dia” 390.

En lèxic, a l’epistolari sor-
prèn que, vora les paraules
que vam veure, es plantegi
defensar-ne alguna altra com
cisanya ‘cugula, jull; discòrdia’
(Coromines li aconsella que
freqüenti la pagesia). S’entén
que a la novel·la usi decepcio-
nar, quinto, detentar, cego, cuidar,
obsessionar, viudo, enxufat, ani-
quilar; però sorprèn que no es
pugui desprendre de forrar,
afrós ‘esgarrifós’ i sobretot
d’acera ‘vorera’ (usat insistent-
ment), que ja en aquell temps
(i jo hi era) no feia cap falta; o
que se li escapi el pecat mortal
del pa tendre ‘tou’ (259, 380). I,
en canvi, usa constantment
quasi, que sempre ha sigut di-
fícil d’integrar, i a la vora de
xisto diu facècia, i ulleres de ca-

rei. Ho interpreto com a inse-
guretat de criteri, en un home
que, d’altra banda, sap crear
lèxic quan vol (filologar, novel-
lejar, galimatiàtic: epistolari,
206, 211; aquí, animàlculs 486,
bonícia contraposat a malícia
482, bonasseria 494), que ens
informa de paraules especials
com gasogen o peixera (407,
410) i que coneix mots com
gueto ‘vell’ 468 i formes tan
singulars com xúrria (“Flotà-
vem com xúrria d’un naufra-
gi” 407, 376, 394, etc.), que
completa la informació del
Coromines. A l’epistolari usa
tantdebò escrit tot junt (77, 80).

Altres característiques de la
novel·la. Fa un ús “normal”,
flexible, del relatiu: “Amb les
seves sabates rebentades que en

temps de pluja s’hi fan floridures”
227 (però abandona el pronom
feble innecessàriament a “Te-
níem una grossa biga que Déu sap
d’on havíem tret” 219). La matei-
xa normalitat manifesta amb
el complement directe amb a.
En canvi, s’encarcara en altres
punts de la sintaxi (¡ah, fills
meus, la sintaxi!): “L’angúnia
que això fa deu ser deguda que
aleshores sentim...” 44. En les
combinacions de pronoms fe-
bles sí que té un criteri defini-
tiu i bo: usa sistemàticament
l’hi per ‘li ho’ i ‘la hi’, i n’hi per
‘li’n’; igualment, no aprostrofa
mai en, ni aquí ni a l’epistolari,
en combinacions com “que ens
en anéssim” 58, “us en havíeu
anat” 159 (com permetia Fa-
bra). Ja ho veuen: un gran pa-
triota que lluitava per mante-
nir la vigoria de la nostra cul-
tura i d’aquesta llengua tan
estiregassada (¡si visqués avui!),
però que tenia dubtes com
tothom (a l’epistolari comen-
cen tots dos amb tracte de vostè
i aviat passen al vós).


