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Possiblement,
Honoré de
Balzac és l’es-
criptor genial
més imperfec-
te de tota la
història de la

literatura. La seva prosa sovint
és redundant, grandiloqüent,
tosca. Narrativament, no és ca-
paç de muntar un argument sò-
lid, ben administrat, que generi
suspens i atrapi. També li falta
humor i tendeix al melodrama. A
més, els seus personatges no par-
len, sinó que declamen o discur-
segen. I, tanmateix, quina potèn-
cia. Quina exuberància anímica,
psicològica, verbal. Quina habi-
litat per explorar –o per inven-
tar-se– tots els racons i mean-
dres de la condició humana. Qui-
na capacitat, en definitiva, per
encomanar al lector una sensa-
ció de veracitat i de vida bategant
i de grandesa: “París és la ciutat
dels homes que s’han casat amb
el món i que l’estrenyen sense
parar amb el braç de la Ciència,
de l’Art o del Poder”.

La recerca de l’Absolut és una
mostra prou notable del seu ge-
ni brut i desmesurat. Apareguda
l’any 1834, tot just ara es publica
per primer cop en català, en una
traducció excel·lent de Melcior
Comes. Considerada un dels es-
tudis filosòfics més celebrats de
La Comèdia Humana, la novel·la
té dos trets o temes marca de la
casa de l’autor: la importància
dels diners en la felicitat de les
persones i la lluita de l’individu
contra l’entorn per desplegar el
seu talent i dur a terme els seus
projectes gloriosos.

Balthazar Claës és un burgès
benestant i assenyat de la ciutat
flamenca de Douai. Estimat per
la família i respectat pels conciu-
tadans, un bon dia decideix enge-
gar-ho tot a rodar i emprendre la
recerca de “l’Absolut”, l’element
químic comú a tots els altres ele-
ments. El resultat de la recerca és
que Claës a poc a poc va dilapi-
dant-ho tot: la fortuna, l’amor de
la dona, el futur dels fills, el pres-
tigi social... Partint d’aquest ar-
gument, Balzac mostra com les
ambicions febroses del visionari
sovint es confonen amb el deliri
ofuscat del boig, a la vegada que
explora la naturalesa fatalment
amoral del geni vertader, un hí-
brid d’ogre egoista, de nen des-
valgut i de semidéu. Com a no-
vel·la, és remarcable. Com a auto-
retrat, és fascinant. ✒

“Catalunya és
l’epicentre del
gihadisme del
sud d’Europa i
un dels punts
més importants
a escala mundial,

sobretot a l’àrea metropolitana de
Barcelona” segons “la quantitat de
cèl·lules i grups que hi han estat
detinguts”. Hom ha estimat que
entre un 15% i un 20% dels musul-
mans residents al Principat “són
propers a l’islamisme radical”, as-
senyala Jofre Montoto (Barcelo-
na, 1970) a Gihadisme. L’amenaça
de l’islamisme radical a Catalunya.
Aquest antropòleg i periodista del
Centre d’Estudis Estratègics de
Catalunya ofereix en l’assaig pu-
blicat per Angle Editorial una
aproximació concisa al gihadisme,
a la seva presència a Catalunya i a
l’acció de les forces de seguretat
per combatre’l.

Catalunya: epicentre
del gihadisme?

Davant l’àmplia bibliografia so-
bre fonamentalisme islàmic i terro-
risme, les primeres cent pàgines de
l’obra ofereixen una síntesi assequi-
ble del tema. Aquesta primera part
exposa el concepte de gihad i les fi-
tes principals del moviment giha-
dista: el seu referent del segle XIII,
Ibn Taymiyya; la fundació a Egipte
dels Germans Musulmans el 1928;
el moviment dels deobandis a l’Ín-
dia el segle XIX; la conversió del
wahhabisme en ideologia oficial de
l’Aràbia Saudita; l’expansió de l’is-
lam xiïta a l’Iran de Khomeini, i, fi-
nalment, la conversió de l’Afganis-
tan en gran focus emissor de la gi-
had amb la guerra contra l’URSS,
que va acabar infantant Al-Qaida.

A la vegada, Montoto assenyala
les especificitats del seu terrorisme,
que vol impactar en la societat civil
i recorre a atemptats suïcides (ini-
ciats a Beirut el desembre del 1981).
Aquests crims són d’àmplia rendi-

bilitat econòmica, ja que l’atac de
l’11-S del 2001 a Nova York va cau-
sar quasi 3.000 morts amb un cost
de mig milió de dòlars. El centre de
reclutament d’activistes és la mes-
quita i entre els suïcides no hi abun-
den marginats: els aturats en repre-
sentarien el 17% i els titulats supe-
riors el 51%.

El gihadisme es finança amb opa-
ques donacions privades, el cobra-
ment del zatak (almoina obligatòria
en contractes o transaccions bancà-
ries) i la pràctica del hawala: un sis-
tema basat en la confiança del client
amb l’entitat bancària que permet
ingressar i retirar diners arreu amb
un codi verbal sense rastres.

El paper dels Mossos
La segona part de l’obra se centra en
l’acció gihadista a Catalunya i com
s’ha combatut. D’aquesta manera,
recopila les operacions dels cossos
de seguretat fetes aquí (el 2002 van
tenir lloc les primeres detencions)
i al conjunt de l’Estat i apunta as-
pectes legals i judicials problemà-
tics o que generen aparents contra-
diccions: islamistes amb “desvaris
religiosos” que prediquen “l’odi al
diferent” són absolts, mentre que el
propietari d’una llibreria ultradre-
tana de Barcelona és condemnat per
incitar a l’odi racial.

En aquest marc, els Mossos d’Es-
quadra no han tingut fins al nou Es-
tatut competències en policia judi-
cial (que inclouen terrorisme i crim
organitzat) i només han dut a terme
una operació contra una cèl·lula gi-
hadista de la vintena fetes a Espa-
nya: l’“operació Queixalada”, feta el
setembre del 2004. A més, “no reben
pràcticament cap informació per
part de l’Estat ni dels organismes
policials internacionals” i “els man-
quen moltes eines per ser la policia
integral que els polítics prometen i
els policies desitgen”. Si ens atenem
a les tesis de Montoto, que afirma
que la derrota del gihadisme passa
primer pel camp policial i militar i
després per l’ideològic, l’escenari ca-
talà no seria per fer volar coets.

En suma, l’obra de Montoto –que
agrairia un glossari de termes àrabs
emprats– pot ser útil a tothom que
vol apropar-se al gihadisme sense
coneixements previs i copsar el seu
abast a Catalunya.✒

Pocs lemes han
obtingut el ressò
del tríptic “lliber-
tat, igualtat i fra-
ternitat”. Pel pen-
sador francès Pi-
erre Rosanvallon,

lluny de ser una relíquia del passat,
aquest lema conserva la vigència per
l’encert en la tria i, fins i tot, per l’or-
dre de presentació, en què la igual-
tat assumeix la centralitat.

La sociedad de los iguales s’obre
amb un recorregut per la gènesi i
evolució d’aquest concepte central
fins a arribar al zenit de l’estat so-
cial redistribuïdor. Així, s’analitza
sense embuts la seva crisi en topar
amb una societat més individualis-
ta i competitiva, en què una deter-
minada concepció de la llibertat
s’ha imposat a la igualtat. Per supe-

Primer, igualtat
rar aquesta trampa conceptual, Ro-
sanvallon proposa refundar una fi-
losofia de la igualtat que combati la
demolició efectuada pel neolibera-
lisme, tot recuperant la centralitat
perduda de la igualtat i l’arraconada
fraternitat.

Per a l’autor, la lluita contra els
privilegis de l’Antic Règim ha esde-
vingut la lluita contra les desigual-
tats. Després d’un període d’escur-
çament de les diferències dins del
món occidental, la revolució con-
servadora ha creat un abisme que
representa una autèntica amenaça
per a la cohesió social i el funciona-
ment democràtic.

Per respondre a aquests nous
reptes, Rosanvallon reivindica la
validesa dels vells principis, però no
les seves concrecions. La societat ha
canviat. Cal superar la igualtat-dis-

tribució per un nou concepte
d’igualtat-relació a través de la sin-
gularitat, la reciprocitat i la comu-
nalitat. Cal considerar la igualtat
com una qualitat democràtica i no
solament com una mesura de distri-
bució de les riqueses. En el fons es
tracta d’un perfeccionament de la
democràcia.

No estem davant d’un llibre sen-
zill o de fàcil consum. La seva lectu-
ra és exigent. Però tampoc es tracta
d’una elucubració allunyada del
món real. Rosanvallon, catedràtic
d’història al Collège de France i di-
rector de l’Escola d’Alts Estudis en
Ciències Socials, és, des de fa temps,
un intel·lectual compromès amb el
debat polític i cívic, proper als soci-
alistes francesos, i cap visible d’inici-
atives tan interessants com la web La
Vie des Idées [la vida de les idees].✒
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