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ostenia André Gluksmann que les
religions mai havien estat capaces
de domesticar el nihilisme. La con-
flictiva història europea és un ex-

emple de com la barbàrie desborda sovint
les estretes línies vermelles que sostenen la
civilització. Per la seva banda, l’islam, que
ha tingut un paper rellevant en la història
del continent, també ha alternat períodes
de fanatisme extrem amb etapes de tole-
rància constructiva. Ara, tanmateix, sem-
bla que es troba en una situació en què la di-
mensió cultural i espiritual de les societats
musulmanes sembla incapaç de controlar
una deriva nihilista profunda, amb volun-
tat de capgirar profundament les regles del
joc de democràcia política, llibertat indivi-
dual i igualtat davant de la llei.

LES SOCIETATS OCCIDENTALS EN GENERAL,
i l’esquerra política en particular, semblen
mirar cap a un altre costat. Els milers d’eu-
ropeus que es deixen enlluernar per Estat
Islàmic i els qui s’hi apunten, poden repre-
sentar el símptoma d’algunes de les disfun-
cions en les societats democràtiques. Els
processos de radicalització personal que
comporten una ruptura extrema respecte
dels valors compartits i que posen les bases
de la convivència col·lectiva, ens hauria de
fer reflexionar sobre què està passant. Avui,
al continent, i també al sud i l’est de la Medi-
terrània, hi ha una part substancial de la po-
blació que anhela el que podríem conside-
rar com a utopies reaccionàries.

ESTAT ISLÀMIC, A DIFERÈNCIA DE les expe-
riències de violència religiosa sincopada
pròpia d’Al-Qaida, ofereix una societat al-
ternativa, fonamentada en suposats valors
religiosos (o almenys des d’interpretacions
matusseres i interessades de l’Alcorà). En
termes generals, ofereix una força de grup,
una identificació tribal, on els instints vio-
lents són justificats i sacralitzats i atorguen
sensació de poder a qui els exerceix. S’esti-
mula la creença (i posada en pràctica) del
principi que es pot obtenir per la força allò
que hom desitja, i que una munió d’infidels
(els aliens a la tribu) són la font d’obtenció
de la riquesa, el sexe, l’honor i qualsevol al-
tra cosa que requereixi els seus instints pri-
maris. Persegueix de la creació d’una aris-
tocràcia, militarment disciplinada, en què
s’imposa la superioritat, via la força física,
no exempta d’una despersonalització sàdi-
ca envers les seves víctimes, i el domini ab-
solut sobre el conjunt. Les actuacions
d’ISIS a Síria i l’Iraq no enganyen. Es tracta,
ras i curt, d’allò que alguns politòlegs deno-
minen com a “feixisme verd”, la recerca
d’un superhome nietzschià amb coartada
espiritual que se sent poderós, que menysté
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els principis il·lustrats i que justifica els
crims en nom d’una divinitat inexistent.

ALGUNS PSICÒLEGS HAN TRACTAT de mar-
car un perfil dels nois i noies que s’han allis-
tat en aquesta mena d’utopies fonamenta-
des en valors reaccionaris (autoritarisme
extrem, intolerància, estructura de castes,
esclafament de les dones,...) Hi veuen una
baixa autoestima personal, desestructura-
cions familiars,  historials d’addiccions, por
frohmmiana a la complexitat d’una socie-
tat diversa o simple tendència a la crimina-
litat. Tanmateix, també hi caben interpre-
tacions més globals. No és la primera vega-
da que generacions en conflicte es deixen
enlluernar per projectes polítics o religiosos
amb aparents solucions màgiques. Una de
les constatacions és que el conjunt de valors
democràtics, liberals, convivencials i pací-

fics d’Occident se sustenten en un invent
sociològic relativament recent: les classes
mitjanes. Aquests estrats convencional-
ment han servit per estabilitzar les socie-
tats occidentals, en el sentit que represen-
ten la promesa d’una existència relativa-
ment còmoda i segura, i la possibilitat de
promoció social. El capitalisme neoliberal
ha fet entrar en fallida aquest model. El des-
crèdit d’occident al nord d’Àfrica s’alimenta
de la frustració de les falses promeses de
benestar.

CAL PRENDRE’S SERIOSAMENT AQUEST des-
afiament. Especialment des de les esquer-
res, es confon la crítica a la dimensió reac-
cionària de l’islamisme polític amb la isla-
mofòbia. Aquesta actitud impedeix una
anàlisi profunda del fenomen, i més aviat
alimenta el creixement de la ultradreta. La
tendència a un cert “folklore d’esquerres”
impedeix encarar una anàlisi i un debat ri-
gorós sobre el nihilisme de franquícia reli-
giosa. De fet, la progressiva conquesta isla-
mista dels espais públics com ara la imposi-
ció de la xaria en el Codi Civil i de família dins
alguns guetos, o la imposició creixent de co-
dis de vestimenta suposa una greu violació
del principi d’igualtat de gènere. En termes
marxistes, sovint, la defensa del multicultu-
ralisme acaba convertint les esquerres en
els ximples útils del reaccionarisme.

Utopies reaccionàries
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imaginen que els jutges no ha-
guessin de saber alemany per jut-

jar a Alemanya? O que no haguessin de
saber danès per jutjar a Dinamarca? Bé,
doncs el Congrés dels Diputats ha apro-
vat aquesta setmana, amb els vots del
PP i d’UPyD, que els jutges que jutgin a
Catalunya no han de saber català. I això
que s’havia plantejat com un mèrit i no
com una obligació, és a dir, que –en
igualtat de condicions– un jutge que sà-
piga català tingui més punts que un que
només sàpiga castellà. Debat lingüístic a
banda, la decisió és del segle XIX i no del
XXI: preval el privilegi del jutge al dret del
jutjat, abans l’administrador que l’admi-
nistrat. No és d’estranyar tenint en
compte que és una professió que, per
exercir-la, encara has de portar una toga.
Però és que, per a més inri, aquest mèrit

va ser reconegut pel Parlament. La su-
premacia de l’Estat ha passat com un
rodet per damunt –un cop més– de la
voluntat del poble català plasmada a la
seva cambra. Imposar el castellà com a
únic requisit i mèrit en l’àmbit judicial és
una manera de dir que a Espanya només
hi té cabuda el castellà, i que la resta és
una anomalia folklòrica, poc pràctica i
inútil per progressar en la vida. Joan
Coscubiela, poc sospitós de pintar este-
lades en murs, digué ahir: “Si l’Estat es-
panyol ha decidit que en el seu si no hi
caben la plurinacionalitat i el plurilingüis-
me, el que saltarà pels aires no serà el
català, serà l’Estat espanyol.” I és que, a
més, aquesta decisió és contradictòria
amb els pretesos arguments pro igualtat
entre català i castellà que, per exemple,
emet Wert per justificar la supressió de
la immersió. Si realment s’ha de garantir
la presència de les dues llengües a tots
els àmbits (argument principal del mi-
nistre), com és que no s’exigeix la matei-
xa paritat a la justícia? Què es diria si co-
nèixer el castellà no fos ni mèrit ni requi-
sit entre els mestres? I, ja que hi som:
per què no s’imposa un 25% dels judicis
o de les sentències en català?

S’

Per què no s’imposa un
25% dels judicis o de les
sentències en català?

El català
és injust

Keep calm

Jofre
Llombart




