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Antoni Segura és catedràtic d’història contemporània

Política i conflictes en el món musulmà
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Antoni Segura, Más allá del
Islam. Alianza Editorial.

Madrid, 2001.

M
ás allá del Islam
respon a l’intent
d’Antoni Segura,
catedràtic d’his-
tòria contempo-

rània de la Universitat de
Barcelona, de rebatre dos er-
rors que fonamenten el dis-
curs que predomina a Europa
sobre el món islàmic. En pri-
mer lloc, la seva suposada
homogeneïtat; en segon lloc,
la percepció de la religió com
la clau explicativa i el motor
d’aquestes societats. D’entra-
da, Segura explica que l’única
similitud entre aquests països
és l’adscripció religiosa dels
seus habitants, i aquesta, en-
cara sotmesa a variants i ten-
dències en ocasions ben dife-
rents. Ho exemplifica remar-
cant que les semblances entre
els països islàmics són les
mateixes que les que podríem
trobar entre les cristianes
Àustria, Filipines i Guatema-
la. D’altra banda –i aquesta és
al meu parer la gran aporta-
ció d’aquest volum–, l’autor
aporta dades i arguments so-
bre la complexitat del món
islàmic i exposa les causes
estrictament econòmiques,
socials i geoestratègiques
que, més enllà de l’Islam (és a
dir, del factor religiós) deter-
minen la política i els con-
flictes actuals en el món mu-
sulmà. Segura, autor també
de l’encara recent Aproximació
al món islàmic (Pòrtic, 2000),
analitza en el llibre que pre-

sentem els principals conflic-
tes que travessen el món islà-
mic i abasta, per seguir un
ordre merament geogràfic,
des de la transició política al
Marroc i l’errada descolonit-
zació del Sàhara Occidental
fins a la llarga guerra que ha
consumit l’Afganistan des de
fa un quart de segle. En l’en-
tremig, capítols dedicats a
descriure la crisi d’Algèria,
l’Iran de la revolució islàmica
i la desintegració iugoslava, a
banda d’un extens capítol en
què, amb el significatiu títol
Israelíes y palestinos en busca de
la paz, s’analitza el gran con-
flicte que ha enfrontat jueus i
àrabs en el Pròxim Orient.

El volum ens mostra, tal
com assenyalàvem anterior-

ment, unes societats comple-
xes i ben allunyades de la
uniformitat amb què sovint
són jutjades des d’Occident.
En aquest sentit, Segura ens
assenyala les profundes dife-
rències entre marroquins i
sahrauís, els enfrontaments
entre les diverses organitza-
cions islàmiques algerianes,
els interessos sovint confron-
tats entre palestins i els Estats
àrabs i, és clar, les ara ben
conegudes contraposicions
entre mujahidins i talibans.
També ens mostra la impor-
tància dels factors no religio-
sos, entre els quals inclou els
efectes d’una colonització
tardana i mal resolta. Segura,
amb aquestes dades, redi-
mensiona, sense per això ne-

gar-lo, el paper de la religió
en les confrontacions que viu
el món islàmic. Així, ens ex-
plica que el conflicte del Sà-
hara Occidental és un con-
flicte de sobirania embolca-
llat de sentiment religiós que
les autoritats marroquines
han utilitzat per desviar l’a-
tenció dels problemes polí-
tics, socials i econòmics in-
terns. També assenyala que
durant anys el Sàhara Occi-
dental va ser un tauler sobre
el qual es va jugar l’hegemo-
nia en el Magrib i la confron-
tació entre Est i Oest i que ara
desperta el creixent interès
nord-americà a causa dels
seus rics jaciments d’hidro-
carburs. De la mateixa mane-
ra, Antoni Segura ens parla

de com les lluites per la par-
ticipació en els beneficis dels
hidrocarburs han determi-
nat el conflicte algerià i situa
la importància geoestratègi-
ca de l’Afganistan. En aquest
sentit, detalla la manera com
el Pakistan, l’Aràbia Saudita i
els Estats Units van fomentar
l’avanç talibà per obrir una
ruta per exportar els hidro-
carburs d’Àsia central a tra-
vés de l’Afganistan i el Pakis-
tan, en detriment de Rússia i
el Iran. Igualment, Segura
exposa la creació de l’entra-
mat islamista radical sunnita
afgano-pakistanès com una
resposta de l’administració
Reagan contra el comunisme
soviètic i el xiisme iranià.
Nogensmenys, l’autor detalla
el paper determinant que
han tingut els desequilibris
socials en tots aquests con-
flictes i particularment en el
desencadenament de la re-
volució islàmica iraniana
davant l’ostentació de rique-
sa i la corrupció del xa Reza
Pahlevi i el seu règim.

LLUITA DE PODER
Els conflictes actuals en el
món islàmic responen, doncs,
tal com els descriu Antoni
Segura a Más allà del Islam, a
una lluita de poder i tenen un
origen multifactorial que en-
trellaça, més enllà de la reli-
gió, causes polítiques, socials
i econòmiques. En aquest
sentit, el panorama que An-
toni Segura delimita contra-
diu l’erroni, però perillós, xoc
de civilitzacions que fa uns
anys teoritzava Samuel P.
Huntington i, a la vegada,
ajuda a comprendre millor la
complexa realitat política i
social del món islàmic.

El germà perdut
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Q
uan vas veure per
última vegada el
meu germà?
Aquesta pregunta
està sempre pre-
sent en la ment del

narrador de Perdut, un nen de
8 anys del qual ni tan sols en
coneixem el nom però sí els
seus sentiments i pensaments
pel que fa al drama que va
viure la seva família al final de
la Segona Guerra Mundial. La
història que s’explica a Perdut
és senzilla: una família de l’A-
lemanya de l’Est fuig de l’a-
vançada de l’exèrcit rus el

1945. En un moment de perill,
la mare deixa el seu nadó,
l’Arnold, en braços d’una des-
coneguda. El nen salva la vida,
però desapareix entre la mul-
titud.

Aquest drama marcarà la
vida del jove matrimoni ale-
many i també del seu segon
fill, narrador d’aquest psico-
lògic, esquinçador i emotiu
relat. De fet, el pes i la pre-
sència (absència) de l’Arnold,
el nen desaparegut, en el nucli
familiar serà traumàtica, asfi-
xiant, per al seu germà i nar-
rador. “L’Arnold [...] interpre-
tava el paper principal a la fa-
mília, i a mi se m’havia assig-
nat un paper secundari. I
també vaig comprendre que
l’Arnold era responsable que
jo hagués crescut de bon
principi en un ambient enve-
rinat per la culpa i la vergo-
nya”, afirma.

El relat fa un tomb quan el
matrimoni alemany localitza
un noi, l’Expòsit 2.307, que
està sota la tutela del Depar-
tament de Protecció de Me-
nors, i del qual sospiten que és
el seu fill desaparegut. A par-
tir d’aquí, s’obre un llarg pe-
ríode d’esperança, per als pa-
res, i de malsons, per al seu fill
petit. Els interessos de la pa-
rella i els del nen, els seus
desitjos, seran clarament con-
traposats, antagònics. Irre-
conciliables.

El relat que ens ofereix el
narrador està ple de gelosia
cap a l’Arnold, de ràbia, de
tristesa, de soledat. En un pri-
mer moment, el narrador cre-
ia que el seu germà era mort.
I únicament coneixia la seva
existència passada per les fo-
tografies que la seva mare
guardava (això sí, ocupant un
lloc privilegiat). Després, però,

descobreix amb desesperació
que encara és viu i que, mal-
grat tot, continua sent el veri-
table nucli i objectiu de la fa-
mília. Al narrador se li desin-
tegra el món quan els seus
pares li comuniquen que el
seu presumpte germà no només
és viu, sinó que resideix en un
poble proper i que batallaran
perquè se’ls reconegui la rela-
ció paternofilial, encara que
es vegin abocats a un llar-
guíssim procés burocràtic.

El llibre té una atmosfera
densa, gairebé obsessiva. Hi
contribueix el fet que Perdut
no estigui dividit en capítols i
que gairebé no hi hagi parà-
grafs. La història s’explica de
forma seguida, sense cap pau-
sa, com qui té moltes coses a
dir i pronuncia les paraules
molt ràpid, sense gairebé aga-
far aire.

POETA I NOVEL·LISTA
Hans-Ulrich Treichel (1952),
autor de cinc elogiats volums
de poesia i de dos llibres de
prosa i professor de literatura
germànica a la Universitat de
Leipzig, compon un llibre curt
(108 pàgines), ple d’amargor,
però també d’ironia àcida. En
aquest punt, cal fer referència

a la conversa amb el conduc-
tor de cotxes funeraris de
l’Institut d’Antropologia Fo-
rense i als complexos exà-
mens mèdics a què se sotme-
ten el matrimoni i el seu fill
petit (als anys 50 no existien
les proves d’ADN) en l’intent
de demostrar que la semblan-
ça entre les seves característi-
ques anatòmiques i les de
l’Arnold són una clara prova
de la filiació del noi.

Perdut és també un relat de
la vida quotidiana a l’Alema-
nya Occidental dels anys cin-
quanta: descriu els costums, el
nivell de vida, el progrés, els
menjars... El narrador de la
història creix en aquest en-
torn, marcat per la Segona
Guerra Mundial, per la divisió
d’Alemanya però també pel
miracle econòmic de la post-
guerra. Amb tot, la seva histò-
ria familiar, la presència ge-
gantina de l’Arnold en la re-
lació amb els seus pares, el
forcen a viure en un món, en
un entorn que s’ensorra, ple
d’incomprensió i de soledat. I
aquí hi ha el principal elogi
que es pot fer a aquesta no-
vel·la: la perspectiva, la del
nen narrador, des de la qual
s’expliquen tots els fets.


