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L ’ A P A R A D O R

M. Antònia Ferrer, Bacus. Dels
ritus i dels rostres. Arola

Editors. Tarragona, 2001.

A quest llibre està cons-
truït amb dos discursos
paral·lels: l’estudi del

déu Bacus (amb tota mena de
material de reflexió) i un dis-
curs visual a través de les pe-
ces del Museu Nacional d’Ar-
queologia de Tarragona (amb
unes magnífiques fotografies
de Ramon Casanova).

Victoria Bermejo i Miguel
Gallardo, Contes per explicar en

1 minut. La Magrana.

Barcelona, 2002.

T raduït per Isabel Marge-
mí i il·lustrat per Miguel
Gallardo (pare del perso-

natge de còmic Makoki),
aquest llibre ens ofereix versi-
ons de contes clàssics resu-
mits i noves creacions amb la
intenció de poder ser explicats
en molt poc temps.

Àlvar Maduell, Autors editats
en català a principis del XIX
(1801-1833). Autoedició.

Teià, 2002.

E l periodista i lingüista
Àlvar Maudell pretén,
amb aquest llibre (que és

una relació de llibres religio-
sos del segle XIX), desmitificar
la figura de Bonaventura Car-
les Aribau i, alhora, demostrar
que el català estava ben viu
abans de la Renaixença.

E N T R E V I S T A

Mohamed Xukri
Novel·lista marroquí

➤ ➤ ➤

“Amb Genet
vam compartir
moltes
vivències.
Ell va ser un
gran rodamón,
jo, un de petit.
Ell, un gran
lladre, jo,
un de petit...”

P.S. Potser és un ignorant en la
matèria, com diu vostè, però mai
s’ha doblegat davant els podero-
sos i sempre ha lluitat pel dret a
expressar-se i escriure el que real-
ment vol.
M.X. Això sempre, no ho dubtis
mai. Actuo així perquè no
tinc res a perdre. No és fàcil
en un món com el nostre, on
no només hi ha fam física,
sinó també fam espiritual. No
és fàcil, ni per a mi ni per a
ningú. Molt més en un país
com el meu, on el pes del
passat encara és enorme.
Creu-me, no ens podrem alli-
berar de tanta tradició, de
tants lligams, en poc temps,
però cal continuar lluitant
per canviar les coses. La reli-
gió ens ha endarrerit molt.
P.S. ¿La religió musulmana o totes
les religions?
M.X. Jo rebutjo el fanatisme
religiós, qualsevol fanatisme
religiós, totes les religions
criminals. El que ha passat a
l’Afganistan amb el règim ta-
libà és endarreriment pur. El
mateix que a Algèria amb els
islamistes. La veritable religió
musulmana no dóna suport
als crims ni pot impedir que
una dona vagi a escola, es-
colti la ràdio o vegi la televi-
sió. Això no té res a veure
amb l’Islam. El nostre profeta
tenia les seves coses, tenia el
seu geni, però mai va dir res
de cometre barbaritats. L’Is-
lam és tolerant.
P.S. En el seu llibre ‘El temps dels
errors’, la segona part autobio-
gràfica d’‘El pa de cada dia’,
narra la vida dels baixos fons,
l’escola, els bars i els bordells i els
seus primers passos en el món de
la literatura. ¿Es pot dir que en
aquesta etapa de la seva vida és
quan va arribar a ser conscient
que la llibertat passa pel conei-
xement i el saber?
M.X. Evidentment. Crec que ho
has definit correctament.
Van ser temps durs, temps
d’errors i alguns horrors, pe-
rò temps en els quals vaig
adquirir una certa maduresa
emocional i intel·lectual.
M’adono que no hi ha lliber-
tat sense coneixement.
P.S. En una altra de les seves obres
literàries, ‘Zoco chico’, explica la
història d’un jove marroquí pro-
cedent del camp que arriba a la
ciutat i es deixa arrossegar, pels
laberints de les drogues i el sexe,
pels rics occidentals que viuen en
la mateixa ciutat. ¿Està obsessi-
onat per aquests aspectes de la
vida?
M.X. Potser és una obsessió,
potser, no ho acabo de saber.
En qualsevol cas, ha estat la
meva vida durant molts anys
i la vida de molts joves mar-
roquins pobres i desempa-
rats.
P.S. A Tànger va conèixer altres
escriptors: Jean Genet, Tennessee
Williams, Paul Bowles (que li va
fer de portaveu de la seva obra
davant els editors anglosaxons),
Rachid Mimouni... Com recorda
tots aquests personatges?
M.X. La meva amistat amb Jean

Genet és l’aspecte més im-
portant de la meva relació
amb tots aquests escriptors,
el que més m’ha marcat. Amb
Genet vam compartir moltes
vivències. Ell va ser un gran
rodamón, jo, un de petit. Ell,
un gran lladre, jo, un de pe-
tit... Vaig conèixer Samuel
Beckett, però el vaig trobar
una mena de filòsof del si-
lenci i amb ell no hi parlava
gaire. Amb Tennessee Willi-
ams, mai vaig tenir una rela-
ció gaire intensa. Williams
treballava tot el dia i al vespre
esclataven les alegries. Mai
vaig poder mantenir amb ell
una conversa gaire profunda
sobre l’escriptura, sobre la li-
teratura. De Williams m’a-
graden els seus acudits, les
seves anècdotes, la seva ale-
gria nocturna. Però massa
frívol per a mi. El millor de
tots va ser Jean Genet.
P.S. I Paul Bowles?
M.X. Oh, Paul Bowles! Ja he es-
crit sobre ell. No tinc res més
a dir.

P.S. Es refereix al llibre ‘Paul Bow-
les, el presoner de Tànger’?
M.X. Em refereixo a aquest lli-
bre. I res més.
P.S. Comentant el seu llibre ‘Jean
Genet i Tennessee Williams a
Tànger’, un crític literari va par-
lar de “la destresa digna de Ge-
net” i “l’angoixa nerviosa de Wi-
lliams”. Comparteix aquest punt
de vista?
M.X. Genet era un home trist,
però dominava molt bé la seva
tristesa. Ell sempre deia que
era un home trist i que sabia
les raons del perquè. Si li feies
la mateixa pregunta a Ten-
nessee Williams, et contesta-
va amb una rialla histèrica.
Aquí tenim la diferència. Ge-
net va fer la seva teràpia a
través de l’escriptura, i va sa-
ber guardar la seva tristesa
amb molta dignitat. Williams
mai es va poder sobreposar a
si mateix a través de l’escrip-
tura. No tinc res més a dir.
P.S. L’escriptor espanyol d’origen
tangerià Ramón Buenaventura no
acostuma a ser molt tendre amb

aquests escriptors anglosaxons i
francesos i ha arribat a dir en
alguna ocasió que la majoria
d’ells eren uns ‘pijos’ i uns privi-
legiats que vivien a Tànger sense
barrejar-se amb els marroquins,
excepte per aconseguir els favors
sexuals d’alguns joves. Què en
pensa d’aquesta afirmació?
M.X. Has dit escriptor? Ramón
Buenaventura és un escrip-
tor? No m’he pogut acabar la
seva novel·la El año que viene en
Tánger. Sisplau! No fotis, ho-
me! En tot cas, Buenaventura
és un periodista que explica
històries, fa acudits, però no
és un escriptor. No vull parlar
més sobre aquest senyor.
P.S. “Com d’altres van creure en
l’existència de l’Atlàntida, jo crec
en l’existència de Tànger. En
aquesta ciutat la fada tenia una
vareta que s’anomenada gosadi-
a”. Aquestes paraules són seves,
senyor Xukri. Parli’m de Tànger.
M.X. Tànger és una ciutat míti-
ca, i el mite no s’explica. Un
poble, una ciutat sense mite
és un poble mort. Tots estem
lligats a mites: sigui Déu, si-
gui un tabú, un costum, un
ritu. Quan es vol explicar el
misteri, deixa de ser misteri.
El mite no s’explica, s’ha de
quedar tancat dins del seu se-
cret. A aquesta ciutat, a Tàn-
ger, no se li ha de fer cap au-
tòpsia per saber què hi ha al
darrere, s’ha de mantenir
amb tot el seu misteri.
P.S. Però són molts els qui afirmen
que Tànger és avui dia un pàl·lid
reflex del que va ser en el passat.
M.X. Potser ressuscita de les
seves cendres. Com l’au Fè-
nix. Qui salvarà Tànger? Sa-
ber-ho no està en el meu po-
der ni en el teu. Aquesta ciu-
tat encara conserva una certa
intimitat del passat, una mi-
ca del bon gust d’abans. A mi
el que em molesta és la gent
que parla del Tànger d’abans,
el Tànger cosmopolita, sense
haver-hi viscut. Això em sem-
bla una mica fals. Bé, tant és.
Però, com ja t’he dit, el mite
és mite i no podem salvar tots
aquells que estimem. Ho en-
tens? Alguns s’enfonsen, en-
cara que els donis la teva mà
perquè no ho facin. Quan ar-
riba el diluvi, ho arrossega
tot.
P.S. Què li sembla la literatura
marroquina actual?
M.X. Jo parlaré del panorama
de la literatura de Tànger. O
parlem d’una cosa o de l’al-
tra, i jo parlaré de la litera-
tura de Tànger. No hi ha lite-
ratura de Tànger. El principal
corrent va ser el que van
protagonitzar els escriptors
estrangers, però això ja fa
molts anys. Van ser ameri-
cans, francesos, anglesos, es-
panyols, jueus i quasi cap
marroquí. En aquests mo-
ments, a Tànger, no hi ha cap
escriptor marroquí els escrits
literaris del qual tinguin cer-
ta qualitat. Jo sóc l’únic es-
criptor marroquí de Tànger.
Mohamed Xukri és l’únic. Sóc
l’únic escriptor de Tànger des
de la mort de Paul Bowles.

Jaume Cabré, Galceran, l’heroi
de la guerra negra. Proa.

Barcelona, 2002.

R eedició de butxaca d’a-
questa nouvelle del nar-
rador, assagista, drama-

turg i guionista Jaume Cabré,
en la qual ens explica la his-
tòria del bandoler Galceran el
Queraltó, que, allà pel segle
XIX, es va llançar a la munta-
nya per venjar la mort del seu
germà.

Mercè Duran, Gossos i gats.
Pòrtic. Barcelona, 2002.

M ercè Duran ens pre-
senta un nou petit vo-
lum de la col·lecció Mi-

ni Guies Natura. En aquesta
ocasió l’objectiu és clar: mos-
trar una sèrie de varietats de
races de gossos i de gats. En
concret, quaranta-tres de gos-
sos (d’akita inu a yorshire ter-
rier, passant per collie, husky
i rottweiler) i set de gats.

Joan-Carles Cirer, L’economia
d’Eivissa i Formentera en el segle

XX. Edicions Documenta

Balear. Palma, 2002.

E n començar el segle XX
Eivissa i Formentera van
abandonar l’autarquia

per integrar-se en l’economia
mundial. Tot i haver passat un
període de fam (1936-1950), ac-
tualment són les dues illes més
especialitzades en el sector tu-
rístic de l’Estat espanyol.


