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“No sé si sóc o
no sóc un bon
escriptor.
El que sí que
sé és que sóc
un bon lector,
i puc desafiar
qualsevol
en aquest
terreny”

P.S. Va néixer al Rif el 1935 i va
arribar a Tànger amb la seva fa-
mília als set anys. Va conèixer
l’abandó patern, la misèria, la
fam, l’explotació en els seus as-
pectes més descarnats... Als 21
anys va aprendre a llegir i es-
criure i es va fer mestre. Com va
ser el procés que el va dur al món
de l’escriptura?
M.X. L’escriptura, per mi, ha
estat i és una teràpia. Perta-
nyo a una classe social que no
és classe. Vull dir que mai he
sigut ni d’un sindicat ni de
cap partit. Des de molt jove
vaig voler plantar cara a una
societat que imposava moltes
normes injustes. Jo pertanyo a
la classe dels baixos fons, i,
des de sempre, he volgut tenir
la meva pròpia existència en
aquesta societat. Jo pertanyo a
una família molt pobra, i com
que no podia ser ric, un dia
vaig arribar a la conclusió que
l’escriptura dóna valor i pres-
tigi. Vaig començar a escriure
per donar valor a la meva vida
i també a la de la meva famí-
lia.
P.S. Un sentiment molt romàntic.
M.X. Efectivament. Era un sen-
timent molt romàntic, el
meu. Més tard em vaig adonar
que l’escriptura pot ser una
arma, la defensa de la classe
dels baixos fons, una classe
que sempre ha estat trepitja-
da. Escric per condemnar els
vampirs de la societat, la bur-
gesia marroquina, si es pot dir
que hi hagi una burgesia al
Marroc. No em refereixo tant
als rics o a aquells que s’han
enriquit amb el comerç de
l’haixix o del kif. Em refereixo
als defensors de la ideologia
dominant, la ideologia de la
burgesia, els que menyspreen
els pobres i els exploten.
P.S. ¿M’equivoco si li dic que l’es-
criptura el va salvar de la boge-
ria?
M.X. L’escriptura m’ha salvat de
moltes coses. Si hagués seguit
pel camí que anava, hauria
acabat sent un ric traficant
d’haixix, un contrabandista,
un d’aquests estúpids enri-
quits, o un addicte més a les
drogues. En tinc prou amb
l’alcohol. Sóc alcohòlic, no sé
si vostè ho sap, però no un
alcohòlic perdut. Així ha estat
la meva vida, però no em pe-
nedeixo d’haver acabat com
un escriptor entre altres es-
criptors.
P.S. Un escriptor molt productiu,
malgrat que fora del Marroc, so-
bretot, se’l coneix per ‘El pa de
cada dia’.
M.X. Fins ara he escrit un total
de 13 llibres, a més de molts
relats, obres teatrals, articles
de premsa... La pròxima no-
vel·la es titula Amor y maldicio-
nes, però no en vull parlar. A
l’espanyol la traduïrà la meva
traductora, Malika Embarek.
P.S. Alguns dels deus detractors
diuen de vostè que no és un bon
escriptor, que les seves novel·les
són pamflets de denúncia social i
no obres literàries de qualitat.
M.X. No sé si sóc o no sóc un
bon escriptor. El que sí que sé

és que sóc un bon lector, i puc
desafiar qualsevol en aquest
terreny. Abans que escriptor,
sóc un bon lector.
P.S. El 1981 va publicar a París la
seva primera novel·la en llengua
àrab, ‘El pa de cada dia’, consi-
derada per part de la crítica la
seva obra mestra. El llibre, un re-
lat autobiogràfic, explica les tri-
bulacions d’un nen que s’ha dei-
xat a si mateix, parla de la misè-
ria, la droga, l’explotació sexual.
La novel·la, traduïda al francès
per Tahar Ben Jelloun, el 1981, va
estar prohibida al Marroc durant
17 anys. Va ser prohibida per or-
dre expressa del ministre de l’In-
terior, Dris Basri, i sota recoma-
nació dels ulemes (doctors en reli-
gió). Una trista història, no tro-
ba?
M.X. Ja ho crec. El pa de cada dia
va ser prohibit durant 17
anys, des del 1983 fins al 2000.
Però no va ser tant el govern
marroquí de l’època qui va
prohibir el llibre com unes
mentalitats retrògrades. En
aquest llibre no ataco el rè-
gim, però em fico amb molts
tabús de la societat marro-
quina: l’alcohol, el sexe, l’ex-
plotació infantil... Van ser
unes mentalitats islàmiques i
fanàtiques les que van prohi-
bir el llibre. El govern de Has-
san II en va tenir part de cul-
pa, perquè va cedir davant els
desitjos dels integristes per
atacar millor l’esquerra. El
que passa és que, després, el
drac de l’islamisme fanàtic
s’ha girat contra el mateix rè-
gim. De moment està contro-
lat, però ja veurem què passa.
P.S. Per sort les coses han evolucio-
nat una mica i avui, al seu país,
‘El pa de cada dia’ es pot comprar
i llegir en àrab i en francès. És
millor això que res.
M.X. Amb el nou rei, Mohamed

VI, les coses han començat a
canviar. Hi ha més llibertat,
francament. Però no ens
equivoquem, l’herència de
Hassan II encara pesa molt al
Marroc. Va ser una dictadura.
Ara estem en transició, però
encara no sabem com acabarà
tot. Crec que Mohamed VI té
bona fe i potser pot contribuir
a la reconciliació entre els
marroquins i a acabar amb tot
el que és vell que va deixar el
seu pare.

P.S. Al Marroc vostè diu que s’han
conquistat espais de llibertat. In-
dubtablement. Però al seu país, i a
d’altres, els fanàtics, anome-
nem-los ‘barbuts’, islamistes, fei-
xistes o senzillament ignorants,
continuen al peu del canó i dis-
posats a qualsevol barbaritat.
M.X. Hi estic d’acord. Aquests
individus estan en contra de
qualsevol llibertat de pensa-
ment, de tota evolució. Al
Marroc, a més, hi ha molta

ignorància, no oblidis que el
60 per cent de la població
marroquina és analfabeta. No
ens podrem alliberar de tanta
ignorància, del pes de la tra-
dició, de la nit al dia. Hauran
de passar algunes generaci-
ons. Però no només al Mar-
roc, també a Espanya.
P.S. A Espanya?
M.X. Per descomptat, que a Es-
panya. Espanya encara no
s’ha alliberat totalment del
franquisme ni tampoc dels
mals de Franco, de Paquito. Ja
saps a qui em refereixo, a
aquell españolito dictador. No
deus ser franquista, oi? I si ho
ets, m’importa molt poc.
P.S. Déu me’n guardi, senyor
Xukri, d’aquest pecat.
M.X. L’hi dic en broma, home!
El que vull dir és que les em-
premtes d’una dictadura no
s’esborren de la nit al dia.
Franco ha deixat empremtes
a Espanya, no ho dubti mai.
P.S. I Hassan II?
M.X. També. No vull parlar de
Hassan II. Vull parlar de
Franco. Aquest individu va
assassinar poetes, com ara
Federico García Lorca i Mi-
guel Hernández, en va exiliar
d’altres, com ara Vicente
Aleixandre, Luis Cernuda, el
pintor Pablo Picasso... Les
dictadures no tenen límits.
Les seves barbaritats han
marcat la vida de generacions
senceres, a Espanya i al Mar-
roc. Franco era un dictador,
com Hitler, com Stalin i d’al-
tres.
P.S. En definitiva, detesta totes les
dictadures?
M.X. Per descomptat que les
detesto, com també detesto
els demagogs que comencen
a parlar quan acaben les dic-
tadures. Ara, al Marroc es
parla molt del penal de Taz-

mamart, on Hassan II va fer
tancar molts dels seus oposi-
tors. Fins i tot se n’han escrit
llibres. Avui es comercialitza
aquesta qüestió. Jo em pre-
gunto per què no van dir o
van escriure determinades
coses en l’època anterior.
Aquesta és la mare dels ous,
la gran pregunta. Jo tinc una
resposta: alguns dels que ara
critiquen Hassan II no van fer
res per enderrocar-lo. Encara
més: van col·laborar activa-
ment amb ell. Hassan II va
cometre errors, però va ser
rei gràcies al suport de molts,
tant de fora com de dins del
Marroc.
P.S. De fora del Marroc?
M.X. I tant que sí! No oblidis
que el Marroc ha estat colò-
nia d’Espanya i de França. La
colonització francesa va ser
molt més dura, més sagnant,
que no pas l’espanyola. Els
espanyols no han vessat tanta
sang com els francesos. No
per bondat, sinó perquè Es-
panya tenia molt menys a
perdre que França. Però
m’estàs polititzant, i jo no
vull parlar de política. [Riu].
P.S. Doncs parlem de literatura i
de societat. ¿No creu que ‘El pa de
cada dia’ aborda una problemà-
tica de candent actualitat, la dels
nens del carrer, al Marroc i a
molts països del món? La pel·lí-
cula ‘Ali Zaoua’, del jove cineasta
marroquí Nabil Ayouch, ho de-
mostra.
M.X. Indubtablement que el
tema és d’actualitat. Desgra-
ciadament. Arreu del món,
però sobretot als països més
pobres. Res no ha canviat.
Gairebé tot ha empitjorat.
Però no vull parlar de políti-
ca, perquè sóc un ignorant en
aquesta matèria.


