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Nascuda al desert algerià el 1949, els pares de la
Malika no entenien que volgués anar a escola.
“No val la pena, filla meva. No ets un noi”, li
deien en veure les seves excel·lents notes. Però
ella no va desistir. L’afany de saber va ser la
primera rebel·lió d’aquesta dona, que va tallar
amb la família i va fugir a estudiar a França, on
avui combina la seva feina de nefròloga en un
barri de la perifèria de Montpeller amb
l’escriptura. “De dia guareixo altres cossos i,
quan escric, em guareixo jo mateixa d’Algèria”,
confessa a L’angoixa dels rebels (Pagès Editors i
El Cobre Ediciones). Ens rep a Barcelona, en un
calorós dia primaveral. Com si el sol hagués
sortit només per donar-li la benvinguda.

Amb ‘L’angoixa dels rebels’ sembla
que es vulgui reconciliar amb el
seu passat, concretament amb el
seu pare, a qui dedica “aquest lli-
bre que no llegirà”.
Va ser escrivint aquest llibre
que vaig poder anar a visitar al
meu pare. Sabia que estava
malalt i volia veure’l per última
vegada, no volia perdonar-lo,
simplement veure’l perquè,
malgrat tot, és el meu pare.
D’altra banda, tenia ganes de
posar en negre sobre blanc,
per a mi mateixa i per a tots els
meus lectors, el que costa ser
escriptora quan neixes a Algè-
ria. No és el mateix escriure
per a una dona que ve de la ri-
bera sud del Mediterrani que
per un europeu, sigui home o
dona. El preu és elevat. Poder
escriure és la màxima llibertat.

Quin és, aquest preu?
La gent no n’és conscient. Em
revolta l’actitud d’Occident
que pensa que l’odi només és al
Sud, allà, molt lluny. Ara s’ado-
nen que també és aquí, com va
demostrar l’11-S, els atemp-
tats a Londres del 7-J, l’assas-
sinat del director de cinema
holandès Theo van Gogh, la
crema de cotxes a la perifèria
francesa... Hi ha una globalit-
zació real del terrorisme. Per a
mi és una situació dolorosa: he
perdut molts amics a Algèria,
d’altres s’han hagut d’exiliar,
he rebut amenaces fins i tot a
França... I, creus que alguna
cosa canviarà? Sóc escèptica.
No crec que la millor manera
d’arreglar les coses sigui mun-
tar una guerra a l’Iraq, com
han fet els nord-americans.
Quan els integristes em van
amenaçar de mort no vaig
voler dir-ho públicament per
evitar els efectes perversos de
la mediatització. En aquesta
novel·la ho explico per prime-
ra vegada. Escriure és l’única
manera que tinc de dir al món
què passa.

Per què ha escrit ara un relat au-
tobiogràfic si sempre ha fet ficció?
Feia temps que tenia aquesta
temptació, però no sabia com

abordar-la. No volia fer un text
cronològic, banal. Va ser clau
trobar el tema de l’insomni,
símbol de la meva rebel·lió, del
meu rebuig a les humiliacions.
Tot el llibre s’elabora a partir
d’aquí, d’aquesta intran-
quil·litat, que deia Pessoa.
Això em va obligar a reflexio-
nar sobre el seu significat, a
buscar quin n’era l’origen. Jo
vaig començar de molt petita a
tenir insomni.

Durant la infància la lectura era
una manera d’evadir-se del món.
Què llegia la petita Malika?

Tot el que queia a les meves
mans. Vaig començar amb els
contes, però molt aviat, perquè
estava en ple estat de rebel·lia,
vaig necessitar lectures enri-
quidores. Als 17 anys ja havia
llegit tot Faulkner, Dostoievski,
Tolstoi, Dickens i Kafka, mes-
tres de la literatura universal.

Encara llegeix tant?
Llegeixo menys perquè tinc
menys temps. Però no puc
adormir-me sense tenir un lli-
bre entre les mans. Intento lle-
gir molt els meus contempora-
nis. Un dels autors que he des-

cobert recentment, i del qual
em sento molt propera, és Ed-
ward Said. En els seus llibres hi
ha una profunditat de reflexió
i una sensibilitat gairebé feme-
nina que trobo molt atractiva.

La presència creixent de l’islamis-
me extremista en els suburbis
francesos està provocant un fort
retrocés dels drets de les dones.
Quina sortida tenen aquestes
dones, que ja han nascut a França?
L’escola. Per això elles treuen
millors notes. Tot i que no es
pot generalitzar, els nois acos-
tumen a ser els reis de la casa i
no necessiten els estudis. Les
noies, en canvi, l’única mane-
ra que tenen de sortir enda-
vant és a l’escola. El problema
és l’Estat. Aquest col·lectiu
està tocat per la recessió eco-
nòmica i per tots aquests cli-
xés que existeixen dels musul-
mans, com si el món musulmà
fos monolític. A França passa
una cosa extraordinària:
només els barbuts surten a la
tele. Aquesta gent ens repre-
senta? Som majoria els que no
compartim les idees dels inte-
gristes. Però la por ven més
que l’esperit reflexiu. I així és a
tot Europa. Els mitjans de co-
municació prefereixen explo-
tar el filó de la por.

Què li sembla la polèmica sorgida
recentment a França davant d’un
projecte de llei que volia reconèixer
els efectes positius de la colonitza-
ció, especialment al nord d’Àfrica?
Una estupidesa. Els polítics
són capaços de fer de tot per
guanyar vots. Que la colonitza-
ció ha estat positiva? Com es
pot dir una cosa així? Això em
fa sortir de polleguera, em
sembla tan cretí...

¿No creu que els intel·lectuals hau-
rien d’alçar la veu més sovint?
És necessari que algunes veus
s’elevin però els polítics les si-
lencien. Has d’estar amb ells
perquè t’escoltin. Però no hem
de desesperar. Em vaig quedar
impressionada amb les mani-
festacions que es van fer al vos-
tre país contra de la Guerra de
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“El saber em
va permetre
sortir d’una
societat
de l’Edat
Mitjana. Els
meus pares
eren els únics
que em
podien frenar
i vaig haver de
deixar-los”

Guarir-se escrivint

l’Iraq. Els ciutadans del món,
no els Estats, som els que ens
hem d’unir contra una política
curta de vista, que només es
preocupa dels seus interessos.

¿La revolta ha estat per a vostè si-
nònim de tristesa? Ho diu al ma-
teix títol: ‘L’angoixa dels rebels’...
Sinònim de tristesa no. De sole-
dat sí, sense dubte. No obstant
això, per a mi, la solitud va ser
una conquesta, era la felicitat,
com l’insomni. Jo era feliç
d’estar sola, això significava
existir, no ser una part del cos
familiar sinó un individu inde-
pendent, que podia llegir, somi-
ar... Era fabulosa la meva soli-
tud en el desert. I dolorosa
també. Per mi l’exili no signifi-
ca deixar Algèria, sinó accedir
al saber. El saber em va perme-
tre sortir d’una societat de
l’Edat Mitjana per precipitar-
me tota sola enmig del segle
XX. Els meus pares eren els
únics que em podien frenar i
vaig haver de deixar-los. Era el
preu a pagar. I ha valgut la pena.

A França acaba de sortir un altre
llibre seu autobiogràfic, la conti-
nuació d’aquest. De què parla?
Es titula Mes hommes (Gras-
set) i parla de tots els homes de
la meva vida. Començant pel
meu pare, esclar, la primera
absència, però també dels
meus amors, amics, etcètera.
Va ser a partir d’ells que jo vaig
comprendre el que significa la
llibertat. Com el metge del
meu poble, que em va inspirar
per estudiar medicina. O el fo-
tògraf que em va salvar la vida
davant d’un grup embogit
d’homes que, sent una nena,
em volia matar perquè no duia
el vel... També parlo de les his-
tòries d’amor que no vaig
poder suportar perquè es men-
javen la meva llibertat.

La crítica diu que aquestes dues
novel·les són com una catarsi...
Crec que aquests dos llibres,
juntament amb el primer, Les
hommes qui marchent, cons-
titueixen una trilogia on he
abocat la meva essència.
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“La soledat va ser la meva
primera conquesta”


