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E
lias Khoury (Beirut, 1948), nas-
cut en el si d’una família de
classe mitjana libanesa en un
barri cristià de la capital, va
adoptar de jove la causa pa-
lestina i és avui un dels
novel·listes més reconeguts
del Pròxim Orient. Fins aquí,

una introducció estàndard, d’enciclopèdia, a
un escriptor que no ho és gens, d’estàndard,
autor d’una obra captivadora i àmpliament
traduïda, però no a l’Estat espanyol, on ara
s’estrena en català amb el seu gran llibre: La
cova del sol, traduït de l’àrab per Jaume Fer-
rer i publicat per Club Editor com un home-
natge indirecte a Incerta glòria, de Joan
Sales. En tots dos casos estem davant la cara
més terriblement humana de la guerra. Per
no caure en el que seria fàcil: el comentari
polític de la novel·la –un laberint d’històries
íntimes sobre el laberint del drama palestí–,
Khoury accepta entrar en una entrevista atí-
pica. Li proposem títols alternatius –la majo-
ria extrets de frases escrites per ell– i li de-
manem que els comenti. No li fa excessiva
gràcia, però què hi farem.

‘Recordar és ordenar l’oblit’.
No seria un bon títol per a la novel·la. Seria un
bon títol per a un assaig o per a un article. Si
ho dius així, fas servir una forma molt cone-
guda en àrab: “Va ser anomenat home perquè
oblida”. En àrab, la paraula home i la paraula
oblit tenen una relació molt estreta. Un pot
parlar de la memòria del traumatisme com
una manera d’organitzar l’oblit i el record, de

per què cal conservar una mena de coses i
oblidar-ne d’altres per sobreviure. És una ne-
cessitat humana: no podem viure en les nos-
tres memòries. Acceptem la mort, l’oblidem
cada dia i cada dia vivim perquè oblidem que
morirem. Sí, el títol pot ser el d’un assaig.

Un altre títol dolent: ‘La guerra de les dones’.
Bé, això està millor. A la novel·la, els dos he-
rois són dues heroïnes, són dones. Pots dir
que Jonàs és l’heroi, però pràcticament ell és
una silueta d’heroi. La de debò és la Nahila. I
en la història del Khalil i la Xams, l’autèntica
heroïna és ella. Quan els homes s’expliquen,
expliquen les històries d’aquestes dues dones.
Però quan elles s’expliquen, expliquen la his-
tòria de tot: del país, de la memòria. L’Um
Hassan, la llevadora, té una paper molt im-
portant com a contista. Seria més aviat La
guerra explicada per les dones...

Doncs una altra opció: ‘Un país imaginari’.
No. Perquè tots els països són imaginaris,
totes les nacions ho són. No reflecteix preci-
sament l’experiència palestina. Tot és imagi-
nari. El que no funciona en el títol és l’article.

‘La revolució envellida’
Tampoc no és bo. No ho és perquè és molt ve-
ritat. I la novel·la sí que és un treball imaginari.

Aquesta no és del llibre, és un plagi d’una obra
de Jorge Semprún: ‘L’escriptura i la vida’.
Penso que tota l’escriptura és així. En aquest
sentit, el gran problema és com crear un altre
món amb paraules, un món paral·lel al món

real. L’experiència d’escriure és, en aquest
sentit, una experiència de vida. No pots se-
parar les dues coses. Escriure és una manera
de viure. Mentre escrivia la novel·la, i sobre-
tot després, vaig sentir que estava separat
dels amics. I quan vaig començar a escriure
la següent, Yalo [també la publicarà Club Edi-
tor l’any que ve], vaig sentir que estava traint
els herois de La cova del sol, que ja havien
passat a formar part de la meva vida perso-
nal. Per tant, el títol podria ser més aviat L’es-
criptura i la traïció.

Potser també assagístic: ‘La llibertat d’equi-
vocar-se’.
Tots la tenim, aquesta llibertat. Forma part de
l’experiència humana arreu al món. Sempre
ens creem una imatge que no s’adequa a la
realitat que vivim. Però en aquesta novel·la,
la imatge que Jonàs es crea d’ell mateix és
una manera de viure. Sempre, en aquesta
novel·la, com a Les mil i una nits, explicar la
història és crear una manera de fugir de la
mort, de fugir de la catàstrofe. I en aquest
sentit, sí que hi ha la llibertat de... Però no
seria d’equivocar-se, sinó d’enganyar-se.
Aquest seria el títol.

‘Ni màrtirs ni herois’.
Sí, sí. Però és massa directe per al meu gust.
Però és cert. Els personatges d’aquesta
novel·la no són ni màrtirs ni herois. Comba-
ten per ser éssers humans. L’heroisme i el
martiri són fenòmens ideològics. Tots podrí-
em ser herois molt valents, però al mateix
temps podem ser molt covards. Sempre
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“Crec que les
paraules són
com l’aigua.
T’has de
rentar l’esperit
explicant
històries.
T’has de
banyar en les
paraules”

Els meus
personatges
combaten per
ser humans
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depèn de les circumstàncies. Això és una en-
trevista molt intel·ligent!

Moltesgràcies.Unaltre: ‘Lavidadelesparaules’.
No. No perquè la novel·la parla de com s’in-
venten, de com inventem les paraules. No és
una novel·la que explica històries, sinó que
explica com s’expliquen les histories. Tota la
qüestió és com els contistes creen paraules i
s’inventen el seu llenguatge.

Hi ha una frase molt bonica –bé, de fet n’hi ha
moltes– que diu “parlar fa el cor clar”. No sé si
serviria com a títol, però... Hi ha molta litera-
tura oral, al llibre?
No és literatura oral. És la relació entre parlar,
explicar i viure. Les paraules són com l’aigua:
t’has de rentar l’esperit explicant històries, t’has
de banyar en les paraules. Normalment totes
les relacions, sobretot les amoroses, es fan ex-
plicant històries. Si tu estàs enamorat d’una
dona, li expliques coses tota l’estona, i ella a tu.
I quan falten les paraules, quan ja no pots ex-
plicar res, vol dir que l’amor ha mort.

Bé, doncs miri: no m’ha sortit cap títol amb la
paraula ‘amor’ i en canvi me n’han sortit molts
amb la paraula ‘mort’.
El lector és l’autor final d’una novel·la. En totes
les meves novel·les, especialment en aques-
ta, el lector ha de reinventar la història que
s’hi explica. Jo no puc dir va d’això. El lector
és algú que, segons el moment, segons la si-
tuació en què llegeix, inventa la novel·la. És
lliure de fer-ne el que vulgui. En el teu cas, es-
pero que a la segona lectura, en lloc de la pa-
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La cova del sol: l’èpica dels sentiments
damunt un paisatge de mort, exili, misèria.
Elias Khoury ha bastit un món construït amb
les veus del dolor. Ha fet una “aproximació
crítica a l’exercici de la memòria col·lectiva,
fugint de la trampa nacionalista o feixista” i
conscient que “necessitem la memòria per
viure, però no podem viure només de
memòria”. Partint de “la tradició de Les mil i
una nits, en què una història et porta a una
altra, un narrador dóna pas a un altre”, el
fresc literari resulta extraordinari, una
explosió d’històries que l’autor ha recollit als
camps de refugiats durant anys. Històries
que sempre tornen a començar de cap i de
nou. A partir d’elles ha creat un univers de
personatges tan verídics que, en una ocasió,
a París, una lectora ja gran es va arribar a
enfadar amb ell perquè insistia a afirmar
que la Nahila era pura ficció: “Si l’hagués
coneguda, en lloc de fer una novel·la, m’hi
hauria casat”. “Vostè és un mentider!”.
Aquesta bella i tràgica mentida, Khoury la va
començar a concebre fa més de 30 anys.
Com a jove investigador del Centre d’Estudis
Palestins de Beirut, va proposar que ell i els
col·legues recollissin testimonis de refugiats,
els passessin a un autor de pes i aquest fes la
gran novel·la de Palestina. “I quin autor?”, li
van preguntar. “Bé, jo mateix”. Hi ha una
altra versió de l’origen del llibre: “Sempre
havia volgut fer una història d’amor”,
convençut que “les grans històries d’amor”
passen en l’absència de l’altre. Els seus
amants es troben, sí, però han d’arriscar la
vida travessant fronteres israelianes. Beirut,
el veí camp de Xatila i la Galilea dels
assentaments israelians i els pobles
semiabandonats en són els escenaris. La
cova que dóna títol a l’original àrab, Bab Ix-
Xams, és una il·lusió de Khoury, que no ha
pogut trepitjar mai Galilea. El seu llibre sí:
traduït a l’hebreu –i a una desena més
d’idiomes–, ha tingut una molt bona acollida
a Israel i èxit al món. Fins i tot se n’ha fet
una pel·lícula de 4,5 hores, dirigida per un
realitzador àrab i produïda per Arte.
Bab Ix-Xams s’hauria de traduir com La
Porta del Sol, però les connotacions de
l’expressió en català i castellà han aconsellat
el canvi. A més, l’autor insisteix que no és un
llibre polític. Sí que parla “d’un sofriment
que dura des de fa 59 anys”, sí que inclou la
seva sensibilitat i experiència de militant –va
perdre un ull a la guerra–, però no és
política. El futur palestí? “Estic amb Gramsci
quan parla del «pessimisme de la raó i
l’optimisme de la voluntat». El poble palestí
acabarà tenint un Estat propi. Mai és massa
tard”, diu aquest autor d’onze novel·les,
sociòleg de formació, professor de la
Universitat de Columbia (Nova York) –entre
d’altres– i company d’aventures literàries
d’autors com Adonis, Hisram Sharabi,
Mahmoud Darwish i Gassan Kanafani.

Una bella i
tràgica mentida

[]“Totes les
relacions,
sobretot les
amoroses, es
fan explicant
històries.
Quan falten les
paraules, vol
dir que l’amor
ja s’ha acabat”

raula mort, agafaràs més la paraula amor per-
què, malgrat tot, aquesta és una novel·la
d’amor.

‘Mirall i bogeria’.
És un títol que no se m’assembla. Podria ser
un títol de Faulkner. Jo sóc més modest. Bus-
cant el títol d’aquesta novel·la, vaig dubtar
entre cinc possibilitats. I al final vaig tornar al
títol espontani inicial. Havia pensat en un que
era El llop de Galilea...

Jo li volia proposar ‘Jonàs, el llop de Galilea’!
[riu]. Però vaig pensar que no s’adequava per-
què la novel·la no passa a la Galilea, sinó que
gira al voltant de la Nahila.

Acabem: un altre títol que potser hauria pro-
piciat una lectura més política, i que, per tant,
potser calia descartar, és ‘El laberint palestí’.
Té raó. No he fet una novel·la pròpiament
política. Hi ha molta reflexió sobre la histò-
ria, sobre la revolució, sobre la lluita palesti-
na. Però és una novel·la de l’experiència hu-
mana i qualsevol persona d’arreu del món es
pot identificar amb els personatges que l’en-
carnen. Una vegada érem a Nova York i un
jove israelià va venir amb la novel·la a de-
manar-me una dedicatòria. Vaig escriure el
seu nom i ell em va dir “no, he canviat el meu
nom: ara em dic Nagi”, el nen abandonat per
la seva mare a l’olivar. Aquest jove israelià
em va dir que ell ara era Nagi. Per això la
novel·la és més que el laberint palestí, és el
laberint de la història, el laberint de la bana-
litat dels éssers humans.
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