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Les relacions amb les diverses 
comunitats religioses i en concret 
amb els musulmans és un dels 
reptes més importants que avui 
té plantejat Catalunya. L’any 2015 
vivien entre nosaltres mig milió de 
musulmans als qui caldria sumar-hi 
els fills i nets de religió musulmana 
que han nascut ja al nostre país. 
És la presència musulmana sostin-
guda més important que ha tingut 
Catalunya en el decurs de la seva 
història. Són notables els esforços 
que a ciutats i pobles es fan pel 
diàleg, la comprensió recíproca i 
la bona convivència, però encara 
resta molt per fer. Hi ha encara 
un gran desconeixement que in-
sensiblement porta a la por. Islam 
significa «abandonament, sub-
missió absoluta de l’ésser davant 
Déu». És una religió monoteista, 
els seus seguidors són els musul-
mans. Musulmà és, etimològica-
ment, «el qui s’entrega a Déu». Però 
a més de la seva transcendència 
com a religió, l’islam regula amb 
molta precisió totes i cadascuna 
de les circumstàncies de la vida 
intel·lectual i col·lectiva dels seus 
seguidors, de manera que mai no 
podrem entendre una societat islà-
mica determinada sense conèixer 
a fons les creences, els usos i els 
preceptes fonamentals dels musul-
mans. L’islam es caracteritza per la 
centralitat del Déu únic i pel caràc-

ter jurídic de la revelació divina, ho 
explica en aquest número de Ca-
talunya Cristiana el jesuïta Jaume 
Flaquer. Tant un aspecte com l’altre 
acaben reflectint-se en la societat 
que tendeix cap a la unitat i cap a 
la legislació guiada pels preceptes 
de l’Alcorà. Pel que fa a la violèn-
cia creixent dels darrers anys —un 
dels trets que no és majoritari de 
l’islam, però que espanta molts— 
Flaquer l’atribueix al conflicte del 
Pròxim Orient —atiat sovint per 
l’Occident— que tot ho enverina. 

El P. Pérennes, dominic, subrat-
llava fa uns mesos en declaracions 
al nostre setmanari que «la religió 
com a fe s’aprèn a la família, a 
l’església o a la mesquita, mentre 
que la religió com a cultura s’ha 
d’aprendre a l’escola». El nou go-
vern de la Generalitat hauria de 
prendre’s molt seriosament la im-
plementació de l’ensenyament de 
l’islam a les escoles. Serà també 
una de les tasques del nou director 
general d’Afers Religiosos, Marcel-
lí Joan, a qui felicitem cordialment 
per aquesta alta responsabilitat.

Claus de l’islam
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L’islam 
avui, 
dificultats 
i diàleg

EDUARD BRUFAU

D’uns anys ençà, i cada vegada 
més, l’islam es converteix a Occi-
dent en una realitat que genera de-
bat, dubtes, pors, curiositat i punts 
de vista no sempre conciliables. Els 
factors que han posat aquesta reli-
gió al centre de l’opinió pública són 
diversos, però els més importants 
són la immigració, la inestabilitat 
als països de majoria musulmana, 
la importància creixent de les ver-
sions més rigoristes de l’islam, el 
cronificat conflicte del Pròxim Ori-
ent i, sobretot, el terrorisme d’arrel 
islàmica. Però què és l’islam? Què 
és allò que més el defineix? Com 
s’ha d’encarar el diàleg amb l’islam? 
De tot plegat en parlem amb dos 
experts en el món islàmic, el jesu-
ïta Jaume Flaquer i la historiadora 
Dolors Bramon.

Allò que més defineix l’islam, 
segons Jaume Flaquer, és el fet de 
presentar-se com «la religió de la 
unitat de Déu. Aquesta unitat divi-
na és central i porta a una recerca 
de la unitat de tots els creients en 
una sola comunitat, fins al punt que 
durant la pregària els musulmans 

Els experts coincideixen a 
assenyalar que el fonamentalisme 
té causes molt diverses
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causes d’aquest fenomen són com-
plexes i de naturalesa diversa, i per 
tant no valen les respostes fàcils i 
simples. Jaume Flaquer assenyala 
per començar que «a la fi de l’èpo-
ca colonial hi va haver un desvet-
llament del món islàmic, que va 
prendre consciència de l’estat de 
dominació en què es trobava en 
contrast amb la plenitud dels segles 
VII-X. D’aquí va néixer la voluntat de 
tornar a aquelles glòries passades. 
Una altra causa és el conflicte del 
Pròxim Orient, que ha enverinat les 
relacions entre jueus i musulmans.»

Un tercer factor que Flaquer si-
tua com a generador de radicalis-
me islàmic ha estat el triomf de la 
globalització després de la caiguda 
del mur de Berlín i l’enfonsament 
del comunisme. El món musulmà 
tem que la identitat islàmica quedi 
diluïda en aquesta mena de neo-
colonialisme cultural: «Aquesta in-
fluència occidental a través d’una 
tecnologia que permet saltar-se els 
controls religiosos i familiars, i que 
desfà les societats tradicionals, ha 
creat en l’islam una reacció contrà-

es prosternen en direcció a un sol 
punt, la Qaaba, la Meca. Això té una 
força antropològica molt forta». Per 
a aquest jesuïta, l’eix vertebrador 
de l’islam és de naturalesa jurídi-
ca: «En l’islam la revelació no és 
una persona, Jesús, com passa en 
el cristianisme, sinó una legislació 
en forma de llibre, l’Alcorà, donada 
al profeta Muhàmmad. Aquesta llei 
conté elements de fe ètics, rituals 
i d’estructuració de la comunitat, 
sobretot pel que fa al dret matri-
monial, mercantil i penal. Per tant és 
una llei amb vocació d’influir l’esfera 
pública i no només la privada. És 
aquí on l’islam té un repte per viure 
en un context modern i plural en un 
moment en què la societat és molt 
diferent de la medieval.»

Causes del fonamentalisme 
creixent

Des de fa unes poques dècades, 
una part de l’islam ha entrat en un 
procés de radicalització que, en 
alguns casos, ha dut al terrorisme, 
tant als països musulmans com 
als occidentals. Per als experts les 
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ria en forma de nous moviments 
islamistes. D’alguna manera el fo-
namentalisme islàmic és un reple-
gament identitari, que coincideix 
amb un replegament paral·lel de 
part d’Europa, que just quan s’es-
tava reformulant la seva identitat 
postcristiana s’ha trobat amb una 
allau immigratòria.»

Com a darrera causa del creixe-
ment dels corrents més rigoristes, 
Flaquer no té cap dubte d’assenya-
lar el poder econòmic que el petro-
li dona als països del golf Pèrsic. 
Gràcies a aquesta riquesa, països 
com «l’Iran però encara més l’Aràbia 
Saudita, els Emirats Àrabs o Qatar 
exerceixen un gran poder d’influ-
ència cultural i religiosa arreu del 
món. Poden negociar acords per 
garantir un preu del petroli raona-
ble, finançar empreses europees 
per construir projectes gegantins 
en aquests països… a canvi d’una 
exportació de la seva manera fo-
namentalista d’entendre l’islam. 
Aquests acords es fan tant amb 
països occidentals com amb altres 
països islàmics».

La historiadora Dolors Bramon 
també és del parer que el conflicte 
del Pròxim Orient és un factor que 
explica la radicalització de part de 
l’islam: «Tot el problema del Prò-
xim Orient està enrarint des de fa 
temps la relació amb l’islam, i no em 
sembla que hi hagi voluntat d’ar-
reglar-ho. Per exemple, el fet que 
els EUA hagin reconegut Jerusalem 
com a capital d’Israel és un error 
greu; són ganes d’enverinar inne-
cessàriament les relacions entre pa-
ïsos i comunitats. Aquest enfronta-
ment polític porta a una exageració 
de les idees religioses i s’entra en 
un cercle d’acció-reacció». 

Com Flaquer, Bramon també 
creu que els països del Golf han 
tingut un paper important en la 
inestabilitat actual. Per a la histori-
adora i professora de la UB, «hi ha 
un pseudoislam amb molts diners, 
que edita i regala arreu del món al-
corans en diverses llengües, sovint 
mal traduïts i tergiversats. Es difon 
així un islam integrista, que és el 
que acapara els nostres mitjans de 
comunicació; però també hi ha un 
islam pacífic i normal, del qual ens 
arriba poca cosa». Per a Dolors Bra-
mon, els mitjans de comunicació 
occidentals contribueixen a formar 
en l’opinió pública una imatge molt 
negativa del món musulmà a través 
d’una focalització interessada en 

la violència. La historiadora afirma 
que totes les organitzacions huma-
nes generen alguna mena de vio-
lència, però «avui quan la violència 
ve de l’àmbit musulmà ningú no es 
descuida de remarcar-ho. 

Els nostres mitjans de comuni-
cació ressalten molt la violència 
islàmica, però els països musul-
mans fan una cosa semblant amb 
les violències i misèries d’aquí. Per 
desgràcia, els mitjans de comunica-
ció saben poc i difonen malament». 
Precisament, un dels objectius que 
pretén Bramon és intentar contra-
restar aquesta imatge interessada 
que ofereixen els mitjans de co-
municació, i ho fa a través de les 
classes a la universitat, llibres i con-
ferències.

La interpretació dels textos 
i el diàleg interreligiós

Una qüestió que els experts 
consideren que s’ha d’abordar és la 
interpretació de l’Alcorà. Tots coin-
cideixen a dir que la comunitat mu-
sulmana ha de fer una reflexió sobre 
el text sagrat. Flaquer afirma que 
davant de certs tipus de versets, 
que poden ser controvertits, l’islam 
«n’ha de fer una reinterpretació per 
al món actual. El text no es pot can-
viar, però s’ha de replantejar la in-
terpretació que es va fer als segles 
passats i que va quedar consignada 
en el dret islàmic. Aquestes lectures 
s’han de revisar, i s’ha de reelaborar 
una interpretació jurídica apta per 
avui. Alguns corrents reformistes ja 
ho fan».

A França, país que els darrers 
anys ha patit atemptats sagnants 
i que té una comunitat islàmica 
molt nombrosa, el debat sobre la 
interpretació del text alcorànic és 
viu entre els mateixos musulmans. 
Veus destacades aposten per una 
interpretació ben feta allunyada 
de simplismes. Aquest és el cas 
de l’imam Rachid Benzine, com-
promès amb el diàleg interreligiós 
i autor de diversos llibres, un dels 
quals escrit amb una rabina. Ben-
zine afirma que «qualsevol discurs 
té sempre un context. Creure que 
el sentit és immediat crea una ido-
latria i denota projeccions ideolò-
giques. Avui, s’invoca l’Alcorà tant 
per fer-li dir que “l’islam és la pau”, 
com per afirmar que “l’islam és la 
violència”. Cada sector destaca els 
versets que més li interessen per 
sostenir la seva tesi, però aquestes 
dues lectures no diuen res del text 
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Per saber-ne més

BRAMON, DOLORS, 
L’islam avui. Alguns aspectes 
controvertits, Fragmenta 
Editorial, Barcelona, 2016.

FLAQUER, JAUME, 
Islam, la mitja lluna... crei-
xent, Quaderns Cristianisme 
i Justícia, n. 197, Barcelona, 
2016.

en ell mateix sinó de la ideologia 
de cadascú».

Aquest imam també sosté 
que en lloc de retallar versets 
de l’Alcorà, com proposen al-
guns sectors de l’opinió pública 
francesa, el que s’ha de fer és 
renovar la mirada sobre el text. 
En aquest punt Benzine posa de 
model el que ha fet l’Església 
catòlica respecte alguns pas-
satges evangèlics referents als 
jueus: «Des del catolicisme és 
l’ensenyament de l’Església so-
bre els jueus el que ha canviat; 
l’Evangeli de Joan no ha estat 
mai expurgat, sinó que el que 
s’ha renovat és la lectura que 
se’n fa.»

Només des d’aquesta mira-
da renovada és possible un di-
àleg fructífer amb l’islam. Amb 
tot, aquest diàleg té un límit, 
que Dolors Bramon identifica 
clarament, Jesús de Natzaret: 
«L’islam, com el cristianisme, 
creu que Jesús és fill de mare 
verge, però no el veu com a Fill 

de Déu, sinó com un profeta. En 
aquest punt han xocat i xocaran 
qualsevol intent d’entesa islamo-
cristiana, perquè el cristià no dei-
xarà de considerar Jesús com a 
Déu, i l’islam no acceptarà mai que 
Jesús sigui Fill de Déu.» 

Per la seva banda Jaume Fla-
quer, compromès amb diversos 
grups intereligiosos, explica les 
diferents modalitats de diàleg in-
terreligiós: «Hi ha uns grups que 
se centren a parlar amb líders de 
comunitats islàmiques per veure 
quins són els problemes concrets 
i com s’apliquen els drets de les 
comunitats islàmiques recone-
guts per l’Estat espanyol. Una 
segona mena de grups busquen 
conèixer-se millor mútuament, 
establir relacions humanes entre 
creients musulmans i cristians; i 
finalment també hi ha grups en 
què es dialoga específicament so-
bre temes de fe i de teologia per 
tal d’entendre millor les raons que 
mouen una altra religió a creure el 
que creu.»


