XAUEN, LA CIUTAT BLAVA

La màgia de Xauen
Xauen, ciutat santa de les muntanyes del Rif, joia
arquitectònica del Nord del Marroc es caracteritza
per haver sigut, durant el transcurs de la seva
història, un centre d’irradiació cultural i religiós
de gran importància on el passat andalusí queda
reflectit en gran part del seu urbanisme i societat.
Del seu nom es poden extreure mites i llegendes
que s’han transmès de generació en generació,
com el d’una flama encesa fa centenars d’anys,
que encara avui dia es pot divisar entre les seves
muntanyes; o això expliquen els mateixos habitants
de la ciutat blava.
Tot i estar tancada als occidentals fins l’entrada
de les tropes espanyoles, l’any 1920, són diverses
les persones que van poder accedir, infiltrades, a
Xauen al llarg dels segles. El primer de tots va ser
Charles Focauld, que entrà a la ciutat disfressat
de rabí l’any 1882. I així va descriure la ciutat:

“Eren les sis del matí quan arribava;
a aquella hora, els primers raigs del
sol, deixant encara a la ombra les
masses fosques de les altes cimes
que dominen la ciutat, dauraven
tot just les puntes dels minarets;
l’aspecte era d’una bellesa irreal:
amb la seva vella torrassa d’aire
feudal, les seves cases cobertes
de teules, els seus rierols que
serpentegen per tots els indrets,
podria un haver-se cregut ser més
bé davant un burg afable a la riba
del Rin, que davant d’una de les
ciutats més fantàstiques del Rif”.

L’any 1918, durant l’assetjament espanyol a Xauen,
Juan de Lasquetti, tot i la crueltat de la situació,
afirmava que:

“La història de Xauen arriba a nosaltres
envoltada en el profund misteri que ha
rodejat sempre tot quant es refereix a la
vida d’aquesta ciutat, tan refractària al
contacte amb els estrangers com gelosa de
conservar la seva llibertat, independència i
el caràcter muyahidin del seu naixement”.
Actualment la ciutat es pot descriure com una
postal de cases celestes esglaonades, amb les
característiques teules que fan de barret, els seus
jardins interns i externs; i els llessamins, que decoren
les blaves i blanques parets que et transporten a
un laberint de rierols, carrerons i arcs, que et donen
la benvinguda a racons d’ensomni on els botiguers
ofereixen els seus productes als visitants de la
ciutat, enlluernats per la bellesa d’un paratge que
ha sabut mantenir l’essència medieval en tot els
sentits... I, qui no l’hagués descrit amb la mateixa
precisió fa més de cinc segles?
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Història de Xauen
La fundació de Xauen va tenir lloc l’any 1471,
conseqüència de la convulsa situació del Marroc al
llarg del segle XV. La colònia portuguesa avançava
ocupant territoris costers des del 1415 i l’espanyola
va traslladar el conflicte cristiano-musulmà a la
nació nord-africana després dels fets de la Guerra
de Granada (1482-1492), juntament amb l’escriptura
del “Testamento de Isabel la Católica” (1504).
L’alfaquí al-Hassan ben Muhammad al-Alami,
també conegut com a Ben D’juma, va decidir
construir un emplaçament que servís com a centre
de resistència dels habitants de tota la zona. Aquell
mateix any l’alfaquí va morir en una escaramussa
contra els portuguesos i Ali Ben Musa Ben Rashid,
cosí i lloctinent seu, va seguir les seves passes tot
fundant de forma oficial Xauen a la vora dreta del
riu que duu el mateix nom.
Ben Rashid va fer construir l’alcassaba i la muralla
(posteriorment també la gran mesquita), a més
d’alguns habitatges que ràpidament van ser
ocupats per les persones expatriades de la nació
espanyola.
Xauen creixia seguint un esquema urbanístic
molt semblant a les ciutats musulmanes hispanomagrebís i unes vuitanta famílies provinents de
la Península Ibèrica van alçar el primer barri de la
medina, al Suiqa, on es desenvoluparen tasques
comercials i artesanals de tot tipus: ferrers, sastres
o especiers ocupaven el nucli urbà al voltant de
la plaça Uta al-Hammam, a més d’uns banys i
una escola corànica, o madrassa. La ciutat blava
es consolidava al nord del Marroc gràcies al seu
dinamisme econòmic, però també com a punt
neuràlgic i de defensa del territori.

Al llarg del segle XVI la ciutat va actuar com un
emirat independent del poder dels sultans de Fes.
De fet, la dinastia wattasí va ser substituïda per la
dels shurfa saadís, encapçalada per Muhammad I. En
aquell moment, la ciutat gaudia d’un gran prestigi.
Anys posteriors, amb l’arribada de més exiliats de
la Península a causa de l’expulsió dels moriscos per
part de Felip II, entre el 1609 i el 1614, es van crear
els cinc barris restants de Xauen: Rif al-Andalus,
al-‘Nsar i al-Sabbanin, a l’Est, a més de al-Jarrazin
i Bab al-Suq, a l’Oest.
La lluita contra les colònies europees, a més de
la dinàstica interna, afeblien paulatinament el
territori i, al llarg dels segles XVII i XVIII, la ciutat
es va veure afectada, sobretot demogràficament,
militarment i econòmicament.
Espanya va declarar la guerra al Marroc el 1859 i
va bombardejar Xauen, juntament amb França,
des del 1902.
L’any 1920 les tropes espanyoles, dirigides pel
general Berenguer, van ocupar la ciutat blava,
deixant enrere cinc segles de prohibició de l’entrada
als no musulmans, moment en el que es va instaurar
el Protectorat espanyol. Entre els anys 1924 i el
1926 els militars espanyols van desocupar la ciutat,
traslladant-se a Tetuan, per l’alliberament de la
ciutat per les tropes comandades pel polític i líder
militar rifeny, d’Abd al-Krim Khattabi, que establí
un emirat al nord del Marroc. Recuperada la ciutat
a mans de les tropes espanyoles el Protectorat
va perdurar a Xauen fins l’any 1956, quan França i
Espanya van reconèixer la independència del país
nord-africà.
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Demografia
Des de la seva fundació la ciutat blava ha vist oscil·lar
la seva població constantment, conseqüència de
les nombroses disputes militars i dinàstiques del
Marroc o dels constants, ja al segle XIX, xocs frontals
contra les colònies franceses i, sobretot, espanyola.

Durant la segona meitat del segle XIX diverses
rebel·lions, com la Ben al-Arabi (1868) o la Rebel.
lió General (Siba), de 1869, van seguir afeblint la
ciutat. Tant va ser l’impacte que el sultà Mulay alHassan, després de visitar Xauen l’any 1889, va
enviar a dos-cents jueus de Fes per tractar de
dinamitzar i millorar l’economia i fisonomia social.
Inclòs el viatger Charles de Focauld va indicar que
a l’any 1883 hi havia d’uns 3.000 a 4.000 habitants
a Xauen.

Inicialment, al 1471, hi vivien a Xauen els familiars
o coneguts pròxims a Ben Rashid, homes d’altres
tribus i andalusins exiliats a causa de la Guerra de
Granada, que també va produir, a partir de l’any
1492, l’arribada de jueus espanyols. Durant aquest
període unes 80 famílies provinents de la Península
van alçar el primer barri de la ciutat: al-Suiqa.

La primera ocupació espanyola de la ciutat blava,
al 1920, va registrar un petit augment demogràfic,
xifrat en 10.000 persones. Però el canvi exponencial
més notori es va produir a partir de la independència
del Marroc, al 1956; de fet, a la dècada dels 80
es van registrar entre 23.000 i 27.000 habitants,
degut a l’augment de la natalitat i de la immigració
de persones residents a zones properes de Xauen.

Progressivament i a conseqüència de l’expulsió
dels moriscos del regne espanyol, als inicis del
segle XVII i per part de Felip II, van arribar moltes
més persones que van construir els demés barris
del nucli urbà.
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Ja a l’any 1994 la població havia ascendit a 31.410,
dada que aniria en augment fins a les xifres actuals,
comptabilitzant-se uns 42.786 habitants al 2014
de l’últim cens municipal.

11.531

Tot i així s’ha de tenir en compte que la ciutat, a
partir de mitjans del segle XVII, va anar perdent
importància a favor de Tetuan. Els problemes
interns de la nació marroquí, a més, van afeblir
notablement Xauen, que va veure com els
enfrontaments dinàstics perjudicaven greument
la seva demografia a finals del segle XVIII.
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