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Teatre Globalització

P E P O T A M A R I T

Urc. Número 16.
Pagès Editors / Ajuntament

de Lleida. Lleida,
novembre, 2001.

L
a revista literària Urc
manté la seva quali-
tat, tant pel que fa al
contingut, com a l’e-
dició (el paper utilit-

zat és dels més gruixuts del
mercat editorial). En aquest
número tenim una antologia
literària d’autors de la Franja:
Jesús Moncada, Desideri Lom-
barte, Anton Abad, Teresa Jas-
sà, Josep Anton Chauvell, Hèc-
tor Moret, Mercè Ibarz (que és
la coordinadora de l’edició),
Marià López, Juli Nicolau i
Francesc Serés.

També inclou articles com
ara A propòsit de la literatura ca-
talana contemporània a l’Aragó,
d’Hèctor Moret, Les editorials, un
fruit dels anys noranta, de Carles
Sancho, Veus i àmbits de les fron-
teres, (que inclou Contra la força
centrípeta, de Jordi Puntí, Presons
imaginàries, de Sam Abrams, i
Experiències, de Josep San Mar-
tín), ‘Secret People’. Una faula an-
tropològica, de Josep Espluga i
Arantxa Capdevila, etc.

Quimera. Número 213.
Ediciones de Intervención

Cultural S.L. Mataró,
març, 2002.

L’
últim número de
la revista literària
Quimera està dedi-
cat al teatre. Ja a
l’editorial, Fer-

nando Valls ens parla de les
dues trajectòries de Camilo
José Cela i Adolfo Marsillach.
La secció El canto de la tripula-
ción conté un comentari sobre
l’obra pictòrica del poeta José
Hierro, un llibre dels muntat-
ges del dramaturg nord-ame-
ricà Robert Wilson i els
vint-i-cinc anys de l’editorial
Crítica.

Ja de ple en la temàtica tea-
tral, podem llegir un dossier
que s’inicia amb l’article El te-
atro de José Luis Alonso de Santos,
per Antonia Amo-Sánchez,
que també fa una entrevista a
l’autor; Phyllis Zatlin es pre-
gunta ¿Traducción o adaptación?
Cómo llevar el teatro de Alonso de
Santos al escenario norteamerica-
no. Feliu Formosa també ens
parla de teatre i traducció,
entre molts d’altres articles.

Idees. Número 11.
Departament de la

Presidència de la

Generalitat. Barcelona,

juliol-setembre, 2001.

L
a secció Mirador
compta amb cinc ar-
ticles: Canvi de rasant,
de Marçal Sintes, L’o-
pinió pública a l’ombra

de les Torres Bessones, de Fermín
Bouza, Els xocs de la Mediterrà-
nia, de Vicenç Villatoro, Europa
i la crisi internacional. Un punt
d’inflexió en la construcció euro-
pea, d’Esther Barbé, i Algunes
reflexions sobre el món actual, de
Pere Vilanova.

Ricard Zapata-Barrero fa
una entrevista al novaiorquès
Michael Walzer, considerat
com un dels teòrics polítics
contemporanis més influents,
que declara: “Em considero
proper al comunitarisme plu-
ralista”. Precisament sobre
aquesta idea tenim un dossier
amb els articles d’Àngel Casti-
ñeira, Michael Walzer, Ezekiel
J. Emanuel, Michael Sandel i
Janna Thompson. També cal
destacar un extens article del
filòsof Paul Ricoeur.

L’Espill. Número 9.
Universitat de València i

Edicions 3 i 4. València,
tardor-hivern, 2001.

A
questa elegant revista
ens ofereix en el tema
d’obertura les reflexi-
ons d’Antoni Espasa
sobre Globalització, re-

cessió i atacs terroristes, les quals
són seguides per les de Josep
Ramoneda (Crítica del multicultu-
ralisme), John Keane (Cap a una
societat civil global?), Françoise
Dosse (El moment Ricoeur), Fran-
cesc Roca (El model de societat i
d’economia de l’Arc Mediterrani), i
Vicenç M. Roselló (Aigua, fronte-
res i llindars. Una perspectiva me-
diterrània).

En la secció Document tenim
Reflexions sobre la posthistòria, un
extens article de Lutz Niet-
hammer, catedràtic d’història
contemporània a la Friedrich
Schiller Universität de Jena.

Altres dels articles que com-
pleten aquest número, són: Joan
Fuster: l’estil i la influència, de Vi-
cent Raga, Com traduir l’Alcorà
per als qui no saben àrab?, de Mí-
kel de Epalza, Literatura i llengües
en contacte, de Nora Catelli, etc.

E N T R E V I S T A

Tahar Ben Jelloun
Novel·lista marroquí
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JOSEP LOSADA

“Cal deixar
que les
religions
visquin al
cor de la gent
però evitar
que es facin
servir com
a programa
polític”

“No me’n refio
gens, de la
globalització,
perquè per mi
és sinònim
d’americanit-
zació, el poder
del fort contra
el feble.
I em fa por”

general, l’època en què tot el
món parlava àrab, en què el
millor de la ciència, la tècnica
i la filosofia venia del món
àrab s’ha acabat. Des d’ales-
hores, el món occidental ha
pres el relleu. D’altra banda,
també és veritat que el món
occidental ha volgut dominar
els àrabs durant el període de
la colonització, com durant la
guerra d’Algèria, que va ser
terrible. Occident també hi té
la seva part de culpa.
P.C. Amb la globalització i el do-
mini dels valors occidentals una
mica a tot arreu, ¿el món occi-
dental no té també el risc de
caure en la decadència?
T.B.J. No ho sé, en tot cas els
Estats Units van intentar
tancar-se en ells mateixos i ja
s’ha vist el resultat. El que és
clar és que tancar-se en un
mateix sempre és negatiu.
Només podem progressar si
ens obrim als altres.
P.C. Al seu llibre explica com totes
les religions són intolerants per
definició i a la vegada estan
obligades a adaptar-se al món
actual. De quina manera l’islam
pot conciliar tradició i moderni-
tat?
T.B.J. El problema és que, en
general, totes les religions
intenten imposar-se com els
únics valors possibles mentre
que al mateix temps cal saber
viure a la seva època, adap-
tar-se a la modernitat. Jo diria
que la solució és la laïcitat,
que és una forma de moder-
nitat. Cal deixar que les reli-
gions visquin al cor i a la
consciència de la gent però
evitar que es facin servir com
a programa polític. La mo-
dernitat és el que passa a
França: un país on cadascú
practica la religió que vol a
casa seva però on la religió no
podrà ser mai la base del
programa electoral d’un pre-
sident de la república. La laï-
citat consisteix en el fet que
cadascú pugui practicar la
religió que vulgui sense im-
posar-la als altres. Jo crec que
la separació entre islam i po-
lítica és possible. Els turcs ho
han aconseguit, són un país
laic, igual que l’Índia. Si no
fos així, hi hauria molts con-
flictes. Si la separació de ve-
gades és difícil és perquè al-

guns règims polítics necessi-
ten la religió per existir.
P.C. A França, des del comença-
ment de la segona Intifada, les
associacions jueves denuncien
l’augment dels actes antisemites.
¿Creu que la religió torna a for-
mar part del debat polític?
T.B.J. No vull entrar en aquesta
polèmica, no crec que avui hi
hagi més antisemitisme que
abans. És possible que hi hagi
hagut alguna picabaralla en-
tre joves musulmans i joves
jueus. Però de cap manera es
pot afirmar que els francesos
siguin més antisemites ara
que fa 100 anys. No, no crec
que la religió hagi entrat en
el debat polític.
P.C. Sovint l’han definit com un
intel·lectual del Tercer Món. Què
en queda d’aquest moviment?
T.B.J. La veritat és que avui ja
ningú parla del Tercer Món.
Es parla molt més d’Attac, de
l’antiglobalització, etcètera.
Però cal estar molt atent al
que passa, perquè continua
havent-hi països febles i po-
bres. Avui ja no parlem
d’Àfrica, tot i que aquest
continent viu un drama ter-
rible permanent. És veritat
que últimament es parla
d’Argentina, perquè l’Estat
ha fet fallida. Però el proble-
ma és que el que ha passat a
Argentina pot passar a tot
arreu, per culpa de la globa-
lització. De fet, no me’n refio
gens, de la globalització, per-
què per mi és sinònim d’a-
mericanització, el poder del
fort contra el feble. I em fa
por.
P.C. Tant als seus llibres dirigits

als nens com a la seva última
novel·la, ‘Una absència enlluer-
nadora de llum’, sempre fa par-
lar els més febles. ¿És un dels
privilegis de ser escriptor?
T.B.J. Sí, l’escriptor ha de ser un
testimoni actiu, que dóna veu
als qui no en tenen a través
d’històries imaginàries. Els
escriptors han de ser els testi-
monis de la seva època, és un
dels seus deures. Es cert que
un escriptor té dret a parlar
dels animals o sobre la seva
vida amorosa. Personalment,
però, prefereixo estar atent a
tot el que passa al meu vol-
tant. El meu paper és escriure
històries que facin reflexionar
o que facin canviar la menta-
litat de la gent, encara que si-
gui un projecte molt ambici-
ós. Sigui quin sigui el gènere
literari, poesia, assaig o no-
vel·la, la missió de l’escriptor
és sempre la mateixa.


