
EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 20 DE NOVEMBRE DEL 201518 | Punt de Vista |

a fa uns quants anys que faig llegir
Ben Laden als meus alumnes de les
assignatures de globalització. Pu-
blicada el 2002 en un web islamis-

ta, la Carta a Amèrica exposa les raons
d’Al-Qaida per lluitar contra la civilitza-
ció occidental, la seva doble moral sobre
els drets humans i el suport a les dictadu-
res dels països àrabs. Ben Laden fa una
crida al gihad i s’autoproposa com a ga-
rant d’una democràcia real que represen-
ta la voluntat oprimida del poble musul-
mà. M’estalvio òbviament les cometes de
la frase anterior. Per al propòsit de la ses-
sió, la Carta ens serveix per discutir l’im-
pacte de la globalització en les identitats
col·lectives.

AMB GRUPS D’ALUMNES NOMBROSOS i
molt diversos un dels avantatges és que a
l’hora de discutir de temes identitaris,
culturals o relacionats amb la globalitza-
ció, el grup es nodreix de la discussió amb
gent de tota mena d’orígens i religions.
Les intervencions més sucoses en aquest
punt, és clar, acostumen a venir dels
alumnes originaris de països musul-
mans. Fa no pas gaire una estudiant mar-
roquina expressava la seva inconformi-
tat amb el personatge Ben Laden en tant
que creació occidental i que no represen-
ta el parer dels musulmans. Estadísti-
ques en mà no va errada. Un estudiant
saudita, un altre dia, assenyalava de ma-
nera prou agra la seva incomoditat amb
les imatges emprades en la meva presen-

J tació: una de la Meca i, costat per costat,
l’atemptat de les Torres Bessones. L’is-
lam és una religió de pau, afirmava. Un al-
tre saudita atribuïa el fenomen gihadista
a la pobresa. Cap paraula, però, sobre la
influència de la ideologia saudita, el wah-
habisme, en la regió.

LA LLISTA DE DISCUSSIONS FABULOSES és
força més llarga. En la meva memòria so-
bresurten dos estudiants més. Una egíp-
cia de la minoria cristiana copta, poques
setmanes després que ISIS decapités
vint-i-un dels seus membres a Líbia, ens
va deixar glaçats posant-se del costat “en
un 99%” del que es deia a la Carta. O
aquell exsoldat nord-americà que havia
servit quatre anys com a oficial de contra-
insurgència a l’Iraq: “Recordo quan vaig
llegir la Carta per primera vegada: Ah!
lluitem contra això.” En el seu relat es feia
difícil no evocar la feliç ignorància del pri-
mer governador nord-americà a l’Iraq

posterior a la invasió, Paul Bremer; la se-
va fugida a corre-cuita un any després i el
seu reemplaçament en el càrrec pel sec-
tari xiïta Al Maliki. La resta del que ha vin-
gut només és un punt i seguit al que així
va començar.

AQUESTS DIES QUE S’AMUNTEGUEN els ar-
ticles sobre el fenomen gihadista em fan
pensar en la importància de posar al cos-
tat de les macrohistòries, les petites nar-
racions individuals fetes tot sovint des
del coneixement o l’experiència directa.
La flamant premi Nobel de Literatura
Svetlana Aleksièvitx, que no em canso de
recomanar, seria un gran exemple sobre
el potencial explicatiu de la microhistò-
ria. L’Europa que ha viscut tants anys a
rebuf de la bandera de la ignorància ges-
tada a partir del 2003 sobre aquest tema
(Bush, Aznar, Blair) hauria de reconèi-
xer els seus errors, el seu desinterès pas-
sat, i fer allò que dóna sentit al projecte
europeu des de la Il·lustració endavant.
Encarar tant la manifestació del proble-
ma (la guerra de Síria, l’auge d’ISIS, el su-
port al gihadisme dins Europa o la políti-
ca de seguretat comuna) com les seves
causes profundes (la misèria de la regió,
la invasió de l’Iraq primer i el seu abando-
nament posterior, Israel i la situació als
territoris ocupats). Totes dues. Posar
conscientment la nostra atenció en les
microhistòries de l’Orient Mitjà tal vega-
da ens ajudi a crear el clima idoni per arri-
bar al moll de l’os del problema.
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escriptora nord-americana Marilynne
Robinson ha estat aquests dies a Bar-

celona. Les seves novel·les han estat publi-
cades en castellà per Galaxia Gutenberg, i fa
uns mesos Edicions de 1984 va publicar-ne
la darrera en català, Lila, finalista del Natio-
nal Book Award del 2014. La cabellera cano-
sa de Robinson i el seu parlar pausat, mesu-
rant la fórmula més esmolada i incisiva per a
allò que vol dir, fan certa impressió. Aquesta
condensació és la mateixa que aplica a les
seves novel·les, on, amb un llenguatge apa-
rentment senzill però, en el fons, profunda-
ment elaborat, il·lumina petites existències,
sensacions primigènies, dubtes vitals... No-
vel·lista i també assagista, en la seva confe-
rència al CCCB va parlar del paper de la fic-
ció a l’hora de construir imaginaris demo-
cràtics: de com llegir, que és situar-nos en el
paper dels altres, que és ampliar horitzons i

obrir noves escletxes en el camp de visió,
permet imaginar altres situacions personals
i col·lectives. Permet trencar aquell destí per
al qual algú semblava programat genètica-
ment, abans d’hora. No som autòmats. Cal
context, sempre.

Marilynne Robinson és molt crítica amb
la laminació que el sistema educatiu ha fet
de les humanitats i la seva substitució per la
tècnica, com si el món s’orquestrés a partir
d’un subreptici mecanisme d’engegar i apa-
gar. I la cosa no va així, com han demostrat
aquests dies la cruesa dels atemptats de
París, la seva violència terrorífica i l’espiral
d’acció-reacció. S’obren moltes preguntes
incòmodes que fins ara s’havien evitat i mol-
tes queden sense resposta. Hi ha l’estupe-
facció, la mudesa (o més concretament, la
impressió bartlebyana de no poder dir res),
la dificultat de processar l’allau d’impactes i
les onades que propaguen les xarxes socials
i tots els espavilats que es volen fer passar
per entesos, també, en aquest tema. Robin-
son deia que caldria ser molt curós amb la
reacció d’Occident davant aquest escenari
terriblement problemàtic. La seva invitació a
posar en relació literatura i democràcia re-
sulta un bàlsam. Obre una escletxa d’espe-
rança en un ésser humà que, a través de la
literatura, pot ser alguna cosa més que un
mer producte prefabricat i envasat al buit.
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