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Eben. Número 44.
Edicions Lavínia

Barcelona, març, 2005.

A questa revista trimestral
de disseny ens ofereix un
monogràfic dedicat als

sitemes de descans, també co-
neguts com a llits. També in-
clou un reportatge sobre
prestatgeries, un d’habitatges
del Tibet i un sobre el moder-
nista Alexandre de Riquer.

Lluc. Número 842.
L’Espurna Edicions.

Palma, desembre, 2004.

L a revista de cultura i
pensament Lluc ens ofe-
reix el dossier L’educació a

les Balears. També hi podem
llegir un text de Vicenç Llorca,
Per una poesia humanista, i les
ressenyes de Memòries literàries,
de Llorenç Moyà, i Quaderns
d’Àfrica, de Miquel Barceló.

Cavall Fort. Número 1021.
Cavall Fort.

Barcelona, febrer, 2005.

A més dels còmics habitu-
als, podem llegir els re-
portatges Les fredes nits

serenes de l’hivern, de Xavier Bo-
higas, i La marieta de set punts,
de Glòria Masó, el conte El
gran corrector, d’Oriol Viñas, i
ens recomanen una excursió
per la ribera del riu Ebre.

E N T R E V I S T A

Erik Orsenna
Novel·lista francès

➤ ➤ ➤

“Els africans
desconfien
dels escriptors
perquè escriure
és una activitat
solitària”

Als joves els agraden més els
Estats Units, que són sinònim
de televisió i diners, i només
van a França quan no els queda
més remei. És una relació d’a-
mor i d’odi. Pels vells és una
mica diferent perquè, almenys
durant el període colonial, han
viscut una part de la seva vida
sent ciutadans francesos. A la
novel·la, el pare de la protago-
nista és un enginyer molt pro-
francès, mentre que la mare és
molt tradicional i desconfia de
França com si fos el diable.
P.C. França és gairebé un personat-
ge secundari de la novel·la.
E.O. França és una presència
constant en molts països de
l’oest africà, de la mateixa
manera que Anglaterra va es-
tar present a l’Índia durant
molts anys. Hi ha una relació
molt neuròtica entre França i
l’Àfrica. És veritat que el con-
tinent té molts problemes, pe-

rò les coses podrien anar molt
millor si els africans tingues-
sin més cura d’ells mateixos i
no miressin tant cap al nord.
No fa gaire he llegit un llibre
que parla del suïcidi de l’Àfri-
ca, i és veritat que de vegades
sembla com si aquest conti-
nent s’estigués suïcidant.
P.C. ¿Les receptes del progrés occi-
dental es poden aplicar a l’Àfrica?
E.O. Com li deia abans, l’Àfrica
és un continent molt complex.
El Senegal no té res a veure
amb Mali i Mali no té res a
veure amb Costa d’Ivori, enca-
ra que tot siguin països de l’o-
est africà. Hi ha un altre punt
molt important i molt inte-
ressant. Els valors del món oc-
cidental són valors de progrés
però que no encaixen amb els
valors africans, entre altres
coses perquè el progrés impli-
ca necessàriament la destruc-
ció de l’ordre ancestral. I a
l’Àfrica el més important és
respectar les tradicions. Per
això la idea lineal del progrés
tal com l’entenem a Occident
és incompatible amb la visió
circular de la vida: si la vida és
circular no hi ha progrés pos-
sible. Un altre diferència en-
cara més important: la societat
africana és una societat religi-
osa, en el sentit etimològic del
terme, del llatí religare, és a dir,
crear lligams. A l’Àfrica estar
sol és com estar mort, més que
mort. En canvi, el sistema oc-
cidental de progrés és total-
ment individualista. Tinc
molts amics africans, sobretot
escriptors, que deixen l’Àfrica
no només per raons econòmi-

ques sinó perquè necessiten
solitud per escriure. En gene-
ral els africans desconfien
dels escriptors: la paraula és
una activitat social però l’es-
criptura és solitària. En re-
sum: la idea circular del
temps i el que jo anomenaria
la maledicció del lligam són les
dues raons que fan impossible
aplicar a l’Àfrica el model oc-
cidental de progrés. Quan vaig
a l’Àfrica és per trobar-hi lli-
gams però no podria viure-hi
perquè m’hi ofegaria. La soci-
etat occidental és molt indi-
vidualista i l’individualisme
té avantatges, com la compe-
tència, però també té molts
inconvenients, com ara la so-
litud i la manca de solidaritat.
No hi ha res tan allunyat del
tarannà africà com l’indivi-
dualisme liberal, que implica
estar sol i trepitjar els altres.
En el fons, si l’Àfrica no es
desenvolupa –i és tan capaç
de desenvolupar-se com qual-
sevol altre país– és perquè hi
ha un rebuig profund de la
nostra manera de viure.
P.C. Hi ha solucions polítiques?
E.O. Ara l’objectiu prioritari és
que l’Àfrica funcioni. Si al sud
d’Europa tinguéssim un con-
tinent que funcionés bé, les
coses ens anirien molt millor.
Però no és el cas. A més a més,
si l’Àfrica no es desenvolupa
cada cop tindrem més immi-
gració i arribarem a la satu-
ració: cap país d’Europa acon-
seguirà tancar totalment les
portes. Tinc amics africans i
amics que militen pels drets
humans que diuen que s’hau-
ria de regularitzar tothom,
però no hi estic d’acord: si re-
gularitzem tothom tindrem
tres milions d’africans a casa
nostra en una setmana.
Aquesta no és la solució. Des
que tenia 16 anys tinc la ma-
teixa convicció política: cal
desenvolupar l’Àfrica. Si no-
més es pogués aplicar una
mesura política, ho tinc ben
clar: l’educació de les nenes.
Més educació vol dir menys
fills. Amb més coneixements,
les noies africanes tindrien
més importància i més pes
social. I com que les dones
treballen més que els homes
es podrien convertir en el
motor del desenvolupament.
Sobretot s’aconseguiria reduir
la pressió demogràfica, que
continua sent uns dels pro-
blemes principals de l’Àfrica,
tot i que avui en dia sembla
que ningú ja no s’atreveix a
parlar de demografia, ho tro-
bo sorprenent. Entre els catò-
lics, que estan en contra dels
preservatius, i els musul-
mans, que diuen que els nens
són la prova de la bondat di-
vina i altres bestieses per l’es-
til, el cas és que l’Àfrica no
aconsegueix mantenir tots els
seus fills. A tots els continents
hi ha hagut polítiques de pla-
nificació familiar menys a
l’Àfrica. La contracepció passa
necessàriament per les dones:
com més educació tinguin
millor serà per a l’Àfrica.

Escola Catalana. Número 416.
Òmnium.

Barcelona, gener, 2005.

E l dossier està dedicat a La
dimensió espiritual, amb
articles de Carles Duarte,

Antoni Comín, Laia Martín,
Jordi Galofré i Frederic Ribas.
També inclou una entrevista a
Marià Corbí, director del Cen-
tre d’Estudis de les Tradicions
Religioses.

La Revista de Blanquerna.
Número 12.

Universitat Ramon Llull.

Girona, gener, 2005.

E l plat fort d’aquesta re-
vista semestral dirigida
per la periodista Marta

Clos és un reportatge sobre la
Declaració de Bolonya que es
va fer el 1999 i els plans d’es-
tudis fixats per a l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior.

L’Escletxa. Número 7.
Fundació Reexida.

Barcelona, hivern, 2004.

A questa revista cultural
ens ofereix una entrevis-
ta amb el catedràtic Ber-

nat Joan, un reportatge foto-
gràfic sobre el Correllengua
2004 i un article que recorda
el mallorquí Pere Capellà,
dramaturg i mestre d’escola
durant la Republica.

Leer. Número 159.
S&C.

Madrid, febrer, 2005.

E l dossier està dedicat a
Julio Verne: cien años
(1905-2005). La ciencia como

fantasía. J.L. Gutiérrez explica a
l’assaig En defensa propia el
procés al qual fa front des de
fa 9 anys, quan era director de
Diario 16 i va ser acusat de fal-
tar a l’honor de Hassan II.

Lateral. Número 122.
Lateral Ediciones.

Barcelona, febrer, 2005.

L ucía Etxebarría carrega
contra els crítics; Mihály
Dés repassa l’obra del me-

xicà Juan Villoro; Juan F. Ferré
ens dóna la seva visió del cyber-
punk del nord-americà William
Gibson; Jorge Carrión signa
una dura crítica de Cabo Trafal-
gar, d’Arturo Pérez-Reverte.

Revista de Libros. Número 98.
Turner Publicaciones.

Madrid, febrer, 2005.

A questa revista ofereix ar-
ticles d’especialistes so-
bre temes de teoria polí-

tica, ciència, filosofia, sociolo-
gia, art i estètica, lingüística i
literatura. Un dels articles
destacats és El mundo que viene.
¿Hacia el capitalismo global?, de
Julio Aramberri.


