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E
lias Khoury (Bei-
rut, 1948) torna
al seu món en
guerra, on l’he-
rència comuna
dels homes són
les llàgrimes, i
ho fa de la mà de

Ialo, un jove nascut el 1961 que als
18 anys s’allista a les Forces Liba-
neses i lluita durant una dècada,
fins al 1989. Després de passar pe-
nosament per París, s’instal·la de
vigilant a la Vil·la Gardènia, la man-
sió d’un venedor d’armes casat
amb Madame Randa. Atrapat en-
tre el desig sexual i la soledat, cau
en un pendent de violacions i quan
coneix l’amor ja és massa tard. A la
presó, torturat, es veu abocat a es-
criure la seva vida una i mil vega-
des. La novel·la és aquesta rees-
criptura. Ialo és el segon títol que
Club Editor publica d’una de les
veus literàries més sòlides del Prò-
xim Orient. I no serà l’últim.

¿Ialo actua des d’una ambigüi-
tat moral que ni ell mateix
entén?
No sóc jo qui ha fet aquest perso-
natge. El vaig conèixer en escriu-
re. És clar que és inventat, però
tenia molta presència, molta rea-
litat. Per a mi era molt real. Era
com una aventura escriure la seva
història, i descobrir amb ell

aquestes complexitats: que fos un
violador –i la violació és un acte
terrible, inacceptable, natural-
ment– i al mateix temps una vícti-
ma. Un violador que és tancat a la
presó perquè s’ha enamorat i que
en el moment d’enamorar-se
deixa de ser violador. La comple-
xitat d’un home jove fruit d’una
guerra salvatge, com la guerra
civil libanesa –totes les guerres ci-
vils són salvatges–, planteja pre-
guntes importants a la nostra mo-
ralitat. Per a mi era una aventura
dura, perquè al final havia fet
amistat amb Ialo. L’he estimat.

Segurament el lector també.
Espero que sí. Ell és molt estrany.
Aquests sentiments contradicto-
ris cap a Ialo plantegen grans pre-
guntes sobre la nostra moralitat.
No vol dir en cap cas que la viola-
ció sigui un acte bo. Al contrari.
Vol dir que el comportament
humà és molt ambigu, molt com-
plex, i que cal comprendre’l. O al-
menys intentar comprendre’l.

¿L’escriptura com a forma de
tortura és una tècnica inventa-
da o real?
Hi ha un element real. A les pre-
sons del món àrab, en aquests rè-
gims dictatorials de merda que
dominen el món àrab, passa que
et demanen d’escriure la història
de la teva vida. Però no sé si t’obli-
guen a reescriure-la. Jo vaig pren-
dre aquesta informació, que em
va semblar terrible, perquè posen

el presoner en una situació difici-
líssima, i la vaig convertir en el
ritme i l’estructura de la novel·la.
Ara bé, tota la resta de tècniques
de tortura són reals, totes, com-
pletament reals. Fins i tot la tortu-
ra de la saca amb gats. És real i
conec gent que l’ha patit: és una
tortura practicada pels nostres
germans sirians al Líban.

O sigui que no s’ha hagut de
documentar.
Bé, ho vaig treballar. Vaig tractar
molts presoners per saber quines
tècniques de tortura es practica-
ven a Síria i al Líban.

Vostè sempre cerca l’amor en
vides desastroses.
No em vull comparar amb Picasso,
però una vegada li van fer una pre-
gunta similar. I va dir: “No busco,

trobo”. El trobo. Potser ve d’aques-
taexperiència llarga, lameva,aBei-
rut durant la guerra civil. Ve de
l’ambient d’opressió que he viscut
al món àrab en general. I potser ve
del sentiment que l’ocupació israe-
liananos’aturarànies limitaràaPa-
lestina. He estat sempre en una si-
tuació catastròfica. I en situacions
catastròfiques has de viure igual-
ment, i no pots viure sense amor.

Treballa en una altra novel·la?
Busca un altre amor?
Hi ha una novel·la que ha sortit
després de Ialo, Com si dormís,
que ja ha estat traduïda al francès.
És la història d’una dona.

Igual com a La cova del sol, el
protagonista de Ialo s’explica
per fugir de la mort, aquest cop
no només metafòricament.

“M’he
fet amic
d’un
violador
torturat”

Entrevista

Text: Ignasi Aragay

EliasKhouryEscriptor

Escriure
et permet
trobar
l’ànima,
no la
identitat
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Li hauria de preguntar a ell, a Ialo.
Però no és ben bé fugir de la mort,
per a ell. Al principi, viu l’obligació
d’escriure com una forma de tortu-
ra, de destrucció de la seva perso-
nalitat. Però després acaba recons-
truint la seva personalitat a través
de l’escriptura. Per tant. el repte és
doble: de desconstrucció i al mateix
temps de construcció. I en aquest
mecanisme descobreix que les
fronteres entre la realitat i l’imagi-
nari no existeixen. I descobreix
també que l’amor amb la Xirin, la
noia que l’ha dut a la presó, es torna
una altra forma d’amor, perquè la
idea de l’estructura final de la seva
novel·la en el fons és fer la història
d’una altra dona, la Gabi, la seva
mare. Entre aquests dos amors, l’es-
criptura canvia la vida de Ialo.
I entre la tortura i l’opressió familiar
–del seu avi– i l’opressió lingüística,

descobreix una manera de crear, de
reinventar la seva vida.

Combat per ser humà?
És un home estrany: una víctima i
un botxí. I el que passa entre ser
botxí i ser víctima, la relació i la ten-
sió entre botxí i víctima, conforma
la seva experiència personal. En un
altre àmbit, experimenta també
una relació entre dos idiomes, una
llengua morta, el siríac, i una de
viva, l’àrab. No hi ha una identitat
única, ni en ell ni en el seu avi. L’avi,
sacerdot cristià, al mateix temps és
un musulmà, un síriac i un kurd.
Víctima dels kurds a les matances
d’inicis del segle XX, a dins d’ell hi
té els elements kurds, perquè va ser
raptat pels kurds. La identitat és
capes diferents. En aquest sentit,
escriure permet a Ialo descobrir
aquesta complexitat identitària. Hi

ha oberta la possibilitat de trobar la
seva ànima, no la seva identitat.
Fins avui, ni ell ni jo no sabem quina
és la identitat autèntica, potser no
n’hi ha, d’identitat autèntica.

No s’acaba de reconèixer. ¿Llui-
ta contra si mateix?
No ho sé. Lluita per viure, més aviat.
Per donar un sentit a la vida d’un
nen de la guerra, perquè quan co-
mença la guerra libanesa ell és molt
jove i en forma part, com molts al-
tres jovenets. El que li ha passat és
un encadenament, una complexi-
tat en sèrie que revela la complexi-
tat del Líban. En el discurs simplis-
ta de la ideologia libanesa domi-
nant, la lluita és entre diverses
identitats: cristians i musulmans, els
que pensen que som àrabs i els que
pensen que no. Tots aquests ele-
ments són en Ialo: és cristià i musul-

mà, és àrab i no àrab, és libanès
però també sirià, pertany a un idio-
ma que és una llengua morta que
va ser reprimida per la llengua
àrab... Aquests elements contradic-
toris del debat identitari libanès es
troben encarnats en ell. Això vol dir
que els problemes de la identitat
són estúpids. En cadascú de nosal-
tres, no només els libanesos, sinó
arreu, hi ha diversos nivells identi-
taris que fan que la nostra identitat
sigui múltiple. Però l’estupidesa hu-
mana fa que aquesta riquesa esde-
vingui un infern.

Ialo se’n surt, se salva, però
d’altra banda al final no troba
les paraules.
Sí que se’n surt. Ell ha fet el llibre
[riu]. És que l’estructura del llibre és
l’estructura d’en Ialo. És ell qui
s’adona que cal tornar a començar i
escriure la història de la Gabi, de la
mare. Quan acabes un llibre, com
ens passa a tots els escriptors, tens
la sensació que n’has d’escriure un
altre, que has de tornar a començar.
Aquest llibre és un procés personal
per saber com s’ha d’escriure: al co-
mençament Ialo no en sap; al final
ho fa millor, ha descobert que cal
dir mentides per escriure.

I descobreix que és un estranger
en aquest món.
Quan vaig escriure aquest llibre,
vaig aprendre moltes coses. Primer
vaig haver d’estudiar el siríac, una
llengua morta. En submergir-m’hi,
vaig descobrir que les relacions
entre llengües mortes i idiomes
vius són molt complexes: el nostre
dialecte libanès és ple de siríac.
Això vol dir que el siríac no és una
llengua morta. Si vivim en un món
ben barrejat, aquest sentiment de
ser foraster és un sentiment pro-
fund. Això de no acceptar de tro-
bar-se dins una mena de requadre,
de recinte identitari, obre la possi-
bilitat que les persones sentin que
són a tot arreu. I si som arreu, vol
dir que som forasters. Primer des-
cobreixes en la vida de cada dia
que, al capdavall, en la mateixa fa-
mília ets un foraster o un estrany,
però no és un sentiment amarg.
Segurament les millors relacions
entre persones es fan entre estran-
gers: la condició d’estrangeria obre
la fondària de la naturalesa huma-
na. El sentiment de sentir-se adap-
tat, de formar part d’una família,
d’una nació, d’un país, empeny les
persones a no descobrir la huma-
nitat profunda. La identitat ve de-
finida no només per la solidaritat
d’aquelles persones que compar-
teixen la mateixa identitat, sinó
també per l’odi cap als altres. Si no
formes part d’una identitat com
aquesta ets un estranger i això et
porta a descobrir que tots els es-
trangers són germans.❋

Fragments
“La vara que l’oficial bran-
dava es va abatre damunt
la saca, just entre els peus
d’en Ialo. Llavors sí, va
emprendre el periple dels
turments. Hi havia a la
saca una cosa que la vara
havia atiat. Els miols, les
urpes, la sensació d’abis-
mar-se. L’oficial va donar
un segon cop amb la vara i
el gat es va disparar amunt
i avall. Saltava fet una
fúria entre el fons de la
xarpellera i l’entrecuix d’en
Ialo i escalava el penis d’en
Ialo, el queixalava i l’esgar-
rapava. Hi havia els bigotis,
que no els veia, però sabia
que hi eren, lluents com si
fossin de llum. Hi havia els
ulls espurnejants en la fos-
cor i els bigotis que no
paraven de brillar i en Ialo
que rodolava per terra. Al
principi la seva ment no
havia pogut copsar-ho tot.
Havia notat les esgarrapa-
des, havia sentit els miols,
però fins que l’oficial no va
clavar el cop de vara per
fer botar l’animal, no va
comprendre que l’havien
deixat a mercè d’un gat
rabiós”.

“Per cert, no em puc estar
de felicitar-los per l’efecti-
vitat dels seus mètodes.
Arrenquen confessions als
acusats com qui els arren-
ca l’esperit, aconsegueixen
de debò que sentin que
l’esperit està a punt
d’abandonar-los i que a
punt estan de tornar al
ventre de la mare. Llavors
ho confessen tot. Les
seqüeles físiques de la tor-
tura, per bé que sigui vio-
lenta, passen aviat. De la
tortura, el que al final en
queda és l’empremta aní-
mica que et deixa la sensa-
ció que l’esperit tard o
d’hora t’ha de sortir del
cos. Insisteixo: els felicito,
sobretot per l’ampolla.
L’ampolla és el colofó per-
fecte. Després de l’ampolla
no cal res més, perquè té la
facultat de perllongar el
suplici de tal manera que
et fa canviar la noció del
temps, vull dir que et fa
sentir que no ha de tenir fi.
A l’ampolla hi vaig seure al
voltant de mil hores, o pot-
ser més, potser mil vega-
des més”.
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