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DANIEL BOADA

Algunes preguntes al portaveu del Consell Islàmic de Catalunya

A Mohamed Halhoul,
sobre la qüestió de l’Alcorà

A
P i l a r R a h o l a

mb molt d’interès
–i amb retard, geo-
grafies allunyades
obliguen– vaig lle-
gir l’entrevista que
l’Antoni Aira va fer,

el passat dia 28, a l’AVUI, a Mohamed
Halhoul, portaveu del Consell Islàmic
de Catalunya. Interès, perquè indiscu-
tiblement era l’entrevista al referent de
milers de persones que ja són, amb
drets reconeguts o no, catalans de ple
dret. La Catalunya islàmica és ja una
realitat, cosa que no vol dir que no sigui
una realitat opaca, encara per construir
i sobretot per entendre. Com que, a
més, estic a favor del mosaic social, en
què les diversitats, les cultures, els orí-
gens dispersos siguin la gramàtica d’u-
na societat plural madura, l’interès era
múltiple. ¿Puc dir que em va decebre
profundament? No pas l’entrevista en si
mateixa, ben construïda i resolta per
l’Antoni, sino allò que va dir Mohamed
i, molt especialment, allò que va callar.
Va dir que el fet religiós havia de ser
socialment central, negant una qüestió
fonamental de la democràcia, la natu-
ralesa privada de la relació amb la
transcendència. És a dir, ¿va donar a
entendre que l’islamisme no només se-
rà entès com un fet religiós sinó, ai!,
també polític, també penal? Va dir so-
bre Josep-Lluís Carod, amb una mena de
“nosaltres” majestàtic, que “no ens van
agradar certes declaracions seves res-
pecte al conflicte de la mesquita de
Premià”, actuant ja com a líder polític
i no líder religiós. Bo i abusant del ma-
teix “nosaltres” majestàtic, podríem
dir-li que a “nosaltres” no ens va agra-
dar un imam que es negava a parlar
amb una alcadessa perquè era dona...
Va llançar les floretes pertinents al
partit que rega econòmicament la ini-
ciativa, cosa que és d’agraïts, i va de-
manar, amb tota la raó del món, el dret

a votar i que no es barregi
immigració amb delinqü-
ència. Finalment va perdo-
nar la vida al govern, “li
atorguem confiança”, i en
perfecte llemosí també l’hi
va perdonar a l’Estatut:
“Només li demanem una
confirmació de la nostra
existència”. Bé. No està
malament per a un líder
religiós.

Atès, però, que les seves
eren declaracions bàsica-
ment socials i polítiques
–no n’hi havia ni una de
religiosa–, accepto el repte
de l’entrevista per formu-
lar, en veu alta, les pregun-
tes pertinents que a alguns
“nosaltres” ens preocupen,
ens ocupen i, per dir-ho
clar, ens alarmen. La pri-
mera pregunta és simple, tot i que...:
¿l’Alcorà serà usat com un text d’espiri-
tualitat íntima, enriquidora i lliurement
assumida, o serà l’excusa per a una
concepció política i penalista de la nos-
tra societat? ¿Serà usat com a text reli-
giós o com a paraigua justificador per a
l’opressió femenina? ¿Cada volta que al-
gun col·lectiu islàmic demani, en nom
del fet religiós, que es retallin drets fo-
namentals, el Centre Islàmic aixecarà la
veu per denunciar-ho i combatre-ho? Per
exemple, ¿els imams magribins o de
qualsevol altre indret que vinguin a di-
rigir les nostres societats islàmiques –o
que ja vénen– assumiran els drets de-
mocràtics que existeixen al nostre país?
Qui els farà el reciclatge? ¿Casos lamen-
tables i delictius com els de l’imam de
Fuengirola, que ensenyava com pegar
les dones sense deixar marques –en un
llibre publicat a Barcelona!–, seran de-
nunciats pel Centre, o protegits? ¿Casos
com els de la demanda que hi hagi ho-

raris femenins i masculins a les piscines
públiques, deixaran de produir-se, per a
èxit del sentit comú? I què me’n diu de
l’existència de mutilacions genitals en
nenes catalanes d’origen subsaharià? No
cal dir que suposo que davant de fets tan
greus com la lapidació d’Amina Lawal,
el Centre Islàmic es pronunciarà en
contra de forma vehement. Nogens-
menys, suposo que també estarà en
contra del reclutament de ciutadans ca-
talans que s’han fet en algunes mesqui-
tes de Barcelona per anar a lluitar al
costat de Saddam o de Bin Laden. I, fi-
nalment, suposo que tot i que Mohamed
Halhouol no ho diu ni una sola vegada
en l’entrevista, el Centre està compro-
mès en la construcció d’un corrent islà-
mic progressista, democràtic i rotunda-
ment allunyat dels plantejaments tota-
litaris que, en nom d’Al·là, segresten el
món islàmic i l’empenyen al suïcidi i a
la destrucció.

Faig aquestes preguntes que em sem-

blen pertinents perquè estic convençuda
que ens cal un discurs islàmic compro-
mès amb la democràcia. No només amb
la democràcia a casa nostra, sinó amb la
democràcia al món. Les faig, també,
perquè Mohamed no parla com un líder
espiritual sinó com un líder polític,
opina sobre els dirigents, sobre l’Estatut,

sobre les regles de joc soci-
al... Si ho fa apel·lant a la
societat catalana –i en té
tot el dret–, també tenim
tot el dret a apel·lar a ells
des d’aquesta mateixa soci-
etat. Catalunya la construi-
rem entre tots, sens dubte.
Estic a favor d’aquesta
construcció compromesa i
plural. Però també em re-
sulta necessari establir les
regles de joc de forma neta
i honesta, sense amagar
cartes sinistres a la màniga.
Els que, si més no, estem
d’acord amb el mosaic po-
lièdric de la societat i la
bona correlació de costums,
déus, tarannàs i orígens,
també tenim el dret i tal
vegada el deure de confor-
mar aquest mosaic en un
paisatge de llibertats. No
estic gens segura que una
part important dels líders
islàmics que actuen i diri-

geixen la societat islàmica a Catalunya
participin d’aquest concepte. I quedi clar
que el meu problema no és amb els
ciutadans de religió musulmana, o ca-
tòlica, o budista, o el que cadascú vulgui
ser i sentir. El problema és la utilizació
ideològica dels déus. El problema és
quan els déus es confonen amb les lleis
i les imposen. El problema és, estricta-
ment, una qüestió de llibertats. De fet,
no és una qüestió religiosa, sinó política.

Acabo, doncs, interpel·lant Mohamed
amb esperança. No n’hi ha prou a exigir
els drets que s’han d’exigir. També cal
conformar la carta dels deures. Carta
que és el fonament de la convivència.
Després de segles, hem aconseguit desar
la Bíblia al calaix de la intimitat. Si cal
lluitar per fer el mateix amb l’Alcorà,
per tal de preservar els drets individuals,
ho farem, benvolgut Mohamed, ho fa-
rem. Espero que ens ajudi.

■ Pilar Rahola. Periodista i escriptora

pilarrahola@hotmail.com

DIES DE CADA DIA

‘For Ever Young’
P e r e R o v i r a

(En la mort de Jordi Jové)

E
n un poema que Jordi Jové va
publicar fa vint anys, trobo unes
paraules que diuen el que jo ara
li diria a ell: “Mai no t’he volgut

veure amb cara de mort”. Ell potser no
s’ho creia, però sempre veurem viva la
seva cara, la seva mirada fosca, agressi-
vament trista; la seva rialla, quan sem-
blava que perdia l’obligació de la triste-
sa. Jordi Jové reia com si tingués por de
no riure mai més, i t’encomanava la seva
riallada, indòmita, blanca, llarga, però
de sobte t’adonaves de la mescla de ràbia
i llàstima que hi havia dins d’allò que
només havia de ser alegria. En molts
aspectes, era un dandi, però un tret de-

cisiu del seu caràcter era poc compatible
amb el dandisme: quasi tot l’afectava
massa, i no sabia protegir-se amb la iro-
nia; al contrari, la seva peculiar manera
de ser irònic el portava a acostar-se en-
cara més a les coses, per veure’n la ca-
ducitat i el ridícul, i fins i tot les diver-
sions podien acabar semblant-li una
venjança de la vida absurda.

Jordi Jové opinava que un poeta havia
de ser una persona diferent de les altres.
Aquest deure era, segons ell, una part
important, potser la més important,
d’una vocació que no podia reduir-se a
l’escriptura, que significava, sobretot,
una manera d’entendre i de viure la vi-
da. Com que Jordi Jové no era un inge-
nu, ni un esteta frívol, ni un cínic, no

mantenia unes relacions gaire bones
amb aquesta concepció seva de la poesia,
que el feia sofrir, perquè sovint se sentia
immers en una difícil mescla d’excés i
d’insuficiència, tant escrivint com vi-
vint. Aquestes coses, si només passen
sobre les pàgines, si són transgressions
de paper, poden ser la base d’una carre-
ra literària més o menys brillant. Però
Jordi Jové volia que les coses passessin de
veritat, i que els poemes fossin anotaci-
ons dels fets i dels estats d’ànim que els
fets produïen, i que intervinguessin,
com els petons i els cops de puny, més
físicament que les paraules habituals, en
les coses que havien de passar.

Els propòsits de Jordi Jové eren, doncs,
poc literaris. Però va escriure molt, i va
ser un artista del gest. Sabia tastar la
bellesa i trobar-la en els llocs vils. Sabia
regalar. Sabia mirar les dones. Sabia es-
coltar la música. Els reculls de poemes
que va publicar (1983, Terra incògnita, Ma-
drid...) són només una petita part de l’o-
bra que ha deixat. No li agradava ser un
poeta desconegut, però si va buscar al-
guna mena de reconeixement, va ser
més per motius sentimentals que per
preocupacions de la vanitat.

Quan va acabar, brillantment, la car-
rera, va començar a treballar de pro-
fessor de literatura a la universitat. Va
exercir durant més de vint cursos. Lle-
gia moltíssim i preparava les classes
amb una total seriositat, però no s’aca-
bava de creure el seu paper, en part,
crec jo, a causa dels seus interessos po-
ètics. De vegades, en una classe, con-
vertia aquest conflicte en una lliçó de
lucidesa. Va ser un professor impres-
cindible i poc freqüent a la universitat,
perquè, al contrari del que en aquesta
institució sol passar, només sabia coses
importants.

John Keats era un dels poetes predi-
lectes de Jordi Jové. Uns versos d’Oda
sobre una urna grega ara em diuen com
era, què volia el meu amic: “Feliç el
músic incansable / que mai no para de
tocar cançons per sempre noves; / amor
encara més feliç, feliç amor, feliç / ar-
dent per sempre i no fruït del tot / i per
sempre anhelant, per sempre jove; / vi-
da més alta que les passions / que dei-
xen el cor trist i desganat, / el front ro-
ent i la llengua resseca”.

■ Pere Rovira. Escriptor


