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FRANCESC MELCION

“Sempre hi
haurà homes
disposats a
torturar i
a ser botxins
en qualsevol
societat”

F.B.V. L’amistat no és un tema gaire
sovintejat a la literatura contem-
porània...
T.B.J. És un tema bastant es-
trany a la literatura, i aquesta
història entre dos homes
m’ha permès explicar els anys
de plom marroquins, entre el
1960 i el 1970, de manera que
el llibre està equilibrat entre
el tema de l’amistat i el marc
històric que cal explicar. A
més, el tema de l’amistat és
un dels menys precisos, per-
què diem amics a gent que
només són coneguts. L’amis-
tat veritable és extremada-
ment rara. És molt difícil de
dir que es té un amic de veri-
tat, perquè això exigeix unes
condicions difícils de mante-
nir, i molta gent es conforma
amb relacions amistoses que
no són pròpiament l’amistat.
F.B.V. Gairebé tothom ha estat traït
en un moment o altre per un
amic...
T.B.J. La traïció és terrorífica,
quan passa, i espero que no
sigui el seu cas, però tots hem
conegut el moment que la
persona en qui havíem confiat
et clava el punyal a l’esquena.
Jo crec que la literatura ser-
veix una mica per exorcitzar
aquests sentiments. Les traï-
cions polítiques són molt fre-
qüents, i les dues temptatives
de cop d’Estat que va patir
Hassan II les van fer dos mili-
tars en qui ell tenia plena
confiança, com el general
Oufkir. Però en el camp polític
és com en l’amor sexual: la
traïció és molt comuna. En
canvi, a l’amistat, on no hi ha
sexe, no hi ha diners, no hi ha
raó teòrica per trair, hi ha qui
traeix malgrat tot.
F.B.V. També hi ha l’amistat per
interès...
T.B.J. Són amistats comercials,
no amics veritables. Quan al
final de la vida un pot dir que
té un amic de veritat és una
cosa extraordinària. Amb els
altres, que no necessàriament
són traïdors, no es comparteix
el cent per cent, però sí de-
terminades coses. L’amistat és
un tema molt fort al cinema,
però no gaire present a la li-
teratura contemporània. Els
western i el cinema negre te-
nen sovint com a punt de
partida una traïció o l’intent
de venjar un amic o un germà.
F.B.V. Ara ja es pot parlar més o
menys obertament dels ‘anys de
plom’ al Marroc, però molts dels
responsables encara són lliures,
igual que aquí va passar amb el
franquisme...
T.B.J. El fet d’explicar el que va
passar, tant al franquisme
aquí com als anys de plom allà,
és un treball de memòria, no
de venjança. La venjança no té
gaire sentit, perquè porta a la

guerra civil, entre come-
tes, però. Sempre hi
haurà homes disposats a
torturar i a ser botxins
en qualsevol societat,
l’ésser humà és així. No
s’ha de denunciar i jut-
jar aquests homes sinó
el sistema, que permet
que hi hagi gent que
torturi. Es pot condem-
nar algú simbòlicament,
però no deixarà de ser
un símbol, com ha pas-
sat en el cas d’Augusto
Pinochet, un dels grans
criminals d’Amèrica Lla-
tina, que estic convençut
que morirà al llit sense
ser jutjat. He proposat
més d’una vegada públi-
cament de jutjar Henry
Kissinger, que és qui va
donar l’ordre de matar
Salvador Allende, els
soldats que el van matar
només complien ordres,
ell n’és el responsable.
F.B.V. Creu que el sistema ha
canviat els últims anys al
Marroc?
T.B.J. Sí, hi ha moltes co-
ses que han canviat res-
pecte a l’època de Has-
san II. Cal entendre que
Hassan II estava sempre
a la defensiva, perquè
l’havien intentat matar
dos cops, i s’havien fet
servir grans mitjans per
fer-ho, i per tant no po-
dia comportar-se com un
home democràtic i ama-
ble, li calia aturar qual-
sevol que s’hi oposés.
Però aquest període ja
s’ha acabat, i el nou rei
és un monarca modern
que creu en la democràcia i en
l’autenticitat de la identitat
marroquina, i que vol canviar
les coses, a poc a poc.
F.B.V. Però el rei encara és un líder
religiós, no hi ha separació entre
església i Estat...
T.B.J. És una qüestió difícil.
Quan es va canviar la condició
legal de la dona, amb nous
drets, els religiosos no estaven
gens contents, ni tampoc paï-
sos com l’Aràbia Saudita. El
rei intenta avançar a poc a
poc, perquè hi ha una pobla-

ció islamista que està sorpre-
sa, per exemple, pel fet que
s’hagi donat més llibertat a
les dones.
F.B.V. Potser té a veure amb una
visió tancada de l’Islam, com vostè
mateix ha dit més d’una vegada...
T.B.J. Abans no se’n parlava,
d’aquest problema. Al Marroc
se segueix el ritus malekita,
que és molt moderat, i a l’A-
ràbia Saudita i els països del
golf practiquen el wahabita,
que és un ritus que neix cap al
segle XVII i és molt rigorós i
imposa la sharia, tallen la mà
als lladres, lapiden les dones
adúlteres, etcètera. L’Aràbia
Saudita ha exportat el waha-
bisme al món, però el Marroc
mai no l’ha acceptat, perquè
des de sempre tenim una tra-
dició de moderació. Ara hi ha
una mica de crispació, però
no és gaire greu.
F.B.V. Moltes marroquines que es-
taven perfectament integrades
han començat a seguir ara cos-
tums que no segueixen ni al seu
Marroc, com posar-se el moca-
dor...

T.B.J. És l’exili. Se senten lluny
del seu país. Encara que al
Marroc siguin poc practi-
cants, a fora s’esdevé més
musulmà perquè és una ma-
nera de crear identitat.
F.B.V. A la novel·la també dibuixa
una societat sueca gairebé perfec-
ta. Fins a quin punt no és una
caricatura?
T.B.J. És un cas que conec bas-
tant bé. Suècia és un model
d’institució democràtica, però
la vida allà no està feta per als
mediterranis. Si un català va a
treballar a Suècia serà des-
graciat, pel clima, la solitud...
És el qui li passa a en Mamed,
que necessita el sol, la pols, el
soroll: la vida. L’ideal seria te-
nir el sistema i la vida, però és
difícil, nosaltres tenim la vida,
però no el sistema.
F.B.V. Mamed està orgullós de pa-
gar la meitat del seu sou en im-
postos a Suècia... ¿Tan difícil seria
que el model suec funcionés al
Marroc, o aquí mateix?
T.B.J. Per lluitar contra la cor-
rupció cal molt de temps,
perquè és com una gangrena,

i afecta tots els nivells de
la societat. Forma part
dels hàbits de la gent: es
pensa que es pot com-
prar un jutge, un perio-
dista, un policia... tot-
hom. Quan la gent creix
amb aquesta mentalitat
és molt difícil tornar
enrere.
F.B.V. Al principi del llibre
diu: “Les paraules mai no
menteixen”. Segur?
T.B.J. Les paraules depe-
nen de qui les utilitza.
Qui menteix no és la
llengua, són els homes,
la llengua ens ajuda
potser a mentir.
F.B.V. La literatura pot
mentir?
T.B.J. Esclar. La literatura
parteix de la mentida
perquè explica una his-
tòria que no és verdade-
ra. És l’art de la mentida
i no és una història mo-
ral, és una història d’un
joc. També és cert quan
per exemple llegeixes el
Quixot saps que és una
història que no ha existit
pas, però Cervantes
també es va inspirar
molt en tot allò que va
viure, com en la manera
de parlar dels moros,
perquè havia estat a Al-
gèria... I això es veu. Es
crea una història, la in-
ventem. És el mateix
que es diu al final d’al-
gunes pel·lícules: “Qual-
sevol semblança amb la
realitat és pura coinci-
dència”. La realitat ne-
cessita la creació en ge-
neral per continuar

existint, la realitat sense cre-
ació esdevé seca.
F.B.V. ¿És feina de l’escriptor donar
consells a la societat i fer de refe-
rent moral?
T.B.J. Jo estic en els dos camps,
d’una banda sóc novel·lista i
alhora de l’altre reflexiono
sobre la societat i faig una
feina pedagògica per als nens,
perquè tinc fills i tinc ganes
que comprenguin millor el
món. Si no hagués tingut fills
potser no hauria escrit mai
sobre el racisme ni sobre l’Is-
lam. Forma part de la meva
personalitat, perquè sóc un
home compromès amb la re-
alitat i vull canviar les coses
pel que fa al respecte a la hu-
manitat. D’altra banda, m’a-
grada molt explicar les histò-
ries que invento i que parlen
de fets històrics reals.
F.B.V. ¿Li és més fàcil parlar del
Marroc des de fora?
T.B.J. No participo en la vida po-
lítica, no intervinc en el siste-
ma. Com a escriptor hi inter-
vinc només com a observador.


