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Entre l’espasa
i la ploma

➤ Des que el 1987 va gua-
nyar el premi Goncourt –va
ser el primer escriptor ma-
gribí a rebre’l– amb La nit
sagrada (Edicions 62), Tahar
Ben Jelloun (Fes, 1944) és un
dels escriptors de referència
tant de la literatura francesa
com de la marroquina. A
L’últim amic, explica la relació
d’amistat entre Alí i Mamed,
dos amics des que es conei-
xen a l’escola, i com van
passant per diverses etapes,
entre les quals hi ha la re-
pressió durant els anys de
plom del regnat de Hassan II
i també l’emigració de Ma-
med a Suècia, on trobarà
una societat gairebé perfec-
ta, cosa que no li evita de
patir una cruel nostàlgia del
Marroc. A més de l’amistat,
la novel·la qüestiona la ma-
nera que tenim de concebre
la realitat que ens envolta
sense preguntar-nos si tots la
veiem de la mateixa manera.

Ben Jelloun ja havia trac-
tat el tema de l’amistat a
Elogi de l’amistat (Empúries,
2000), un assaig en què re-
passa autors com ara Ciceró
i Thomas Bernhard i també
parla dels seus amics. A la
novel·la Una absència enlluer-
nadora de llum (Empúries,
2001) havia tractat la con-
demna que van patir els
soldats que van participar
en l’intent de cop d’Estat el
juliol del 1971, 58 dels quals
van ser internats en una
presó secreta on durant di-
vuit anys van ser sotmesos a
les més cruels tortures: el
1991 van ser alliberats els 28
supervivents. També va par-
lar de la corrupció a L’home
romput (Edicions 62, 1995),
però potser els seus dos lli-
bres més coneguts són El ra-
cisme explicat a la meva filla
(Empúries, 1998) i L’Islam ex-
plicat als nostres fills (La Ma-
grana, 2002), que han fet
que sovint sigui més tingut
en compte com a pensador
que com a escriptor, i per
això no li reca d’aixecar la
veu més d’una vegada per
dir, per exemple, que també
a Espanya hi ha racisme,
però sovint no es denuncia.
També ha publicat quinze
llibres de poemes.

F E D ’ E R R A T E S

■ En l’entrevista a Erik Or-
senna del suplement de la
setmana passada constava
que la seva última novel·la
és Una dama africana i que,
en català, l’ha publicat Co-
lumna. El títol correcte és
Madame Bâ, la dama africana
i l’editorial que l’ha publicat
en català és La Campana.

E N T R E V I S T A

Tahar Ben Jelloun
Novel·lista marroquí
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FRANCESC MELCION

“La meva
llibertat
és aquest
poder anar
i venir,
poder triar
on viure”

Un escriptor que es fiqui en
política ja no és un escriptor.
Quan Mario Vargas Llosa es va
presentar a les eleccions pre-
sidencials al Perú li vaig dir en
un article que esperava que
perdés, perquè si guanyava
perdríem un escriptor.
F.B.V. S’ha trobat a faltar el seu
suport en la causa per la llibertat
del periodista marroquí Ali
Lmrabet...
T.B.J. No vull parlar d’aquest
personatge.
F.B.V. ¿Es donen les condicions per-
què vostè torni a viure al Marroc?
T.B.J. Ara hi puc anar de tant en
tant. La meva llibertat és
aquest poder anar i venir, po-
der triar on viure. El que ha
estat molt trist de la mort de
Guillermo Cabrera Infante és
que l’exili el va fer patir molt,
va morir sense poder tornar al
seu país.
F.B.V. El personatge de Mamed s’e-
nyora molt però no torna, tot i
que podria...

T.B.J. El seu no és un exili, ha
escollit anar a treballar a l’es-
tranger. Té nostàlgia, això sí.
F.B.V. Un escriptor se sol identificar
amb la llengua en què escriu, més
que no pas amb el seu país. Per
què? Quina és la seva posició? La
seva llengua materna és l’àrab i
escriu en francès...
T.B.J. És un debat infinit. El més
important és escriure. L’altre
dia en un debat jo deia que no
sóc un escriptor àrab, sóc un
escriptor marroquí, això sí, al
Marroc es parla àrab, francès i
espanyol. També sóc un escrip-
tor francès, perquè pertanyo a
la literatura francesa, aquesta
és la llengua en què escric. Són
qüestions perquè els estudiosos
en facin tesis...
F.B.V. Al seu llibre, l’amistat és flan-
quejada per la gelosia, ja sigui en-
tre els amics o de les seves dones...
T.B.J. És normal, perquè en
qualsevol societat quan hi ha
una relació molt forta entre
dues persones, si apareix una
tercera hi ha un conflicte. En-

cara que no hi hagi relació se-
xual es dóna temps, es dóna
una confiança que l’altre no té.
F.B.V. No s’ha de confondre el sexe
amb l’amor...
T.B.J. En l’amor amb sexe la ge-
losia forma part del paquet...
Des del començament de la
història de l’ésser humà passa
això, a totes les societats, no
només a la Mediterrània. L’és-
ser humà és possessiu, no li
agrada compartir segons què...
A França ara està de moda
l’intercanvi de parelles, però és
una minoria. La gelosia és ma-
laltissa i cal intenar contro-
lar-la. Fins i tot els animals són
gelosos...
F.B.V. Sovint quan hi ha una gran
amistat entre dos homes la seva
història s’ha llegit en clau homo-
sexual...
T.B.J. Sí, però això passava molt
abans, ara els artistes i crea-
dors gais s’expressen lliure-
ment. Es va fer una lectura gai
de Ben Hur, amb Charlton Hes-
ton i Stephen Boyd... També hi

ha dues pel·lícules extraordi-
nàries de Hitchcock en què
l’homosexualitat hi és molt fi-
nament instal·lada: La soga i
Estranys en un tren. A França els
creadors homosexuals tenen
llibertat, i fins i tot hi ha una
cadena de televisió homose-
xual, ja no calen símbols per
parlar-ne.
F.B.V. Al Marroc encara no se’n pot
parlar obertament, de l’homosexu-
alitat?
T.B.J. Com es diu a tot el món
mediterrani, les coses es fan,
però no se’n pot parlar. Al
Marroc no se’n pot fer publi-
citat, cap enrenou, hi ha tole-
rància, però no se’n podria dir
llibertat. L’homosexualitat és
present a la literatura àrab
prèvia a l’Islam, però està pro-
hibida per l’Alcorà, igual que
la van prohibir el cristianisme
i el judaisme. És normal que
les religions, que defensen la
procreació, la prohibeixin. Al
Marroc es tanquen els ulls, se-
ria impensable que un polític
sortís a la televisió i es declarés
homosexual, com sí ha passat
a França.
F.B.V. En aquesta novel·la que utilit-
za un estil molt directe, que con-
trasta molt amb el poètic i orna-
mentat que va fer servir a ‘La nit
sagrada’...
T.B.J. No és la mateixa història i
per tant no s’explica de la ma-
teixa manera, no es pot man-
tenir un estil perquè sí. L’últim
amic és una narració gairebé

objectiva, amb dues versions.
És com una novel·la policíaca,
en què es vol saber què passa i
l’estil és més nerviós.
F.B.V. ¿Ha tingut mai un gran amic
com els que descriu al llibre?
T.B.J. Sí, però també he conegut
la traïció. Jo no he viscut
aquesta història, que d’altra
banda sí que té a veure amb
gent que conec. De fet, la traï-
ció s’instal·la quan es veu algú
a qui es podria trair, ningú
podia trair Al Capone, perquè
sabien que si el traïen els ma-
taria. Però, esclar, jo no sóc Al
Capone.
F.B.V. Hi ha molta ambigüitat, en
aquesta traïció...
T.B.J. És difícil de dir si es prò-
piament una traïció o una
gran generositat, tot i que
també hi ha una part d’egois-
me. I de gelosia: està gelós de
la salut del seu amic, també.
Han compartit la presó, viat-
ges, l’aprenentatge, alguna
dona, i per què ara no com-
parteix la malaltia?


