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Rèplica a un article de Jaume Rexach sobre l’islamisme

Arrogantia destructrix est

S
A g u s t í N i c o l a u i C o l l

i no fos per la gravetat de
la ignorància que el ca-
pellà i escriptor Jaume
Rexach exposa en el seu
article del diumenge 7 de
març, caldria felicitar-lo

per la seva capacitat d’incloure tants
prejudicis sobre l’Islam en tan poques
línies. Tot i venir d’un capellà progre (te-
nint en compte els seus posicionaments
en articles anteriors), les seves conside-
racions no són gaire llunyanes de les que
podria emetre un capellà carca, com els
que tant sovint són, oh paradoxa!, la di-
ana dels seus atacs. Fins i tot goso pensar
que alguns capellans i creients que Jau-
me Rexach consideraria conservadors,
manifestarien una obertura d’esperit i
una ponderació respecte a l’Islam molt
més grans que la seva.

És força preocupant que algú que no-
més s’ha dedicat a fer el turista per Tu-
nísia, faci unes afirmacions tan rotun-
des. Per exemple, diu que la Tunísia ac-
tual està “adormida en el temps” i que el
seu passat anterior a l’Islam fou extra-
ordinari. Heus aquí un típic raonament
simple, que estalvia a qui el formula de
pensar més enllà de les aparences: si
sense Islam tot era meravellós i ara amb
l’Islam tot és pitjor, la culpa és de l’Is-
lam... I es queda tan content, com qui
acaba de descobrir una llei inexorable de
la sociologia religiosa... No sembla que
hagi pensat en la possibilitat que la seva
avaluació sobre el que és millor i pitjor
pugui ser errònia.

“Els musulmans nomes somriuen
quan mercadegen”. Que en prenguin
nota els psicosociòlegs de la comunica-
ció, ja que segur que ignoraven aquest
fet que afecta prop de 1.000 milions de
persones del nostre món! Ens parla, re-
ferint-se a l’Islam, del “fanatisme religiós
enemic de la modernitat i del progrés”,
i oblida de passada el fanatisme modern
de la religió del progrés, que tant de
patiment, destrucció i morts ha provo-
cat i provoca, no com a efecte col·lateral,
sinó com a condició sine qua non, ja que
se n’alimenta. Li estalvio la llista d’au-

tors que han analitzat, per exemple, les
ideologies feixistes i nazis, no com una
negació de la modernitat i del progrés,
sinó com a filles directes seves.

També fem l’orni, progres i carques
ben junts, davant l’evidència que el
nostre progrés econòmic es basa en gran
mesura en els quatre segles d’espoli del
colonialisme europeu, i preferim veure’l
tan sols com un fet malaurat ja superat.
Que no oblidi el nostre capellà que mai
la humanitat havia patit tantes guerres
i destruccions com en l’era de la mo-
dernitat i del progrés. I encara hi ha al-
guns innocents (o no tant...) que prete-
nen vendre aquesta mercaderia podrida
a gent, diuen, afamada i pobra...

Molt sovint amaguem massa coses

fosques generades per la nostra moder-
nitat, sovint volent-les dissociar d’a-
questa, quan de fet són realitats que s’hi
troben estructuralment relacionades,
fins i tot gosaria dir ontològicament.
Preferim la hipocresia idealista, en lloc
de la lucidesa que ens obligaria a ser
conseqüents.

Ja posats a fer, Jaume Rexach també
exerceix de psicòleg religiós, i ens acla-
reix que la “tirania religiosa” es porta a
dins, la qual cosa explicaria “l’aire d’hi-
pocresia que es respira a l’ambient, les
mirades de biaix, escrutadores, i el clima
permanent d’eterna Setmana Santa que
sembla presidir la vida del carrer”. Faria
bé de preguntar-se si el sentit de la mi-
rada no és tot un altre que ell ignora i

que el suposat aire d’hipocresia no sigui
pas, per exemple, com ara una protecció
envers la seva actitud arrogant i con-
descendent.

Hom diria que Jaume Rexach forma
part dels nous evangelitzadors, que
porten a la mà l’evangeli de la moder-
nitat i a l’altra el credo del progrés. Si
per reeixir en aquesta nova evangelitza-
ció cal mentir, amagar fets i mirar la
realitat tan sol amb el color de les nos-
tres ulleres modernes, no hi fa res, la
causa s’ho val: alliberar als altres de llurs
tiranies i fonamentalismes, tot impo-
sant el nostre fonamentalisme, que és de
millor qualitat, ja que porta la marca de
la democràcia, de la modernitat i del
progrés.

Tinc la impressió que Jaume Rexach
simplement ha canviat el Extra ecclesiam
nulla salus, pel més acceptable i actual
“Fora de la modernitat i del progrés no
hi ha salvació”. I jo li pregunto, ¿per què
imposar el credo modern del progrés
hauria de ser més acceptable que la im-
posició de qualsevol altre credo religiós?

Cada cop estic més convençut que
actituds i posicionaments com els del
capellà Jaume Rexach sorgeixen del fet
de considerar els altres, no pas com a
“plenituds que cal descobrir”, sinó com
a “buits que cal omplir”; evidentment,
omplir amb els nostres valors i creences
que, ves per on, serien universals (supo-
so que per alguna gràcia divina, ja que
no sé trobar cap altra justificació a
aquesta pretesa universalitat mínima-
ment creïble i coherent amb ella matei-
xa). Però, esclar, si nosaltres tenim la
modernitat i el progrés, que coi hem de
descobrir d’interessant en els altres?,
deu estar pensant si em llegeix el nostre
capellà.

De fet, plantejar simplistament dile-
mes (tan pròpiament moderns) del tipus
“progrés o barbàrie”, “democràcia o ti-
rania”, “drets humans o opressió”, és
una manera molt primitivament tiràni-
ca de continuar oprimint els que no ve-
uen el món amb els nostres ulls.

Molt em temo, però, que una vegada
més es compleixi allò que el meu avi
deia sovint quan jo era un infant: “Ja
pots xiular, si l’ase no vol veure”. I pre-
fereixo quedar-me amb la saviesa d’a-
questa dita, que experimentar un orgull
infantil per una antiga presència cata-
lana en aquelles terres....

■ Agustí Nicolau i Coll. Geògraf. Director adjunt de

l’Institut Interculturel de Montréal

La lectura, un plaer amenaçat
G a b r i e l J a n e r M a n i l a

S
om a les portes de Sant Jordi i és
de raó parlar de llibres, del poder
de la lectura, de la fascinació que
exerceixen la paraula escrita i la

ficció. No existeix un llibre que contin-
gui la fórmula per canviar la vida, que
pugui resoldre la misèria i el drama del
nostre temps. I, no obstant, encara vull
creure en la capacitat de transformació
personal continguda en la lectura d’un
llibre. Però sé que, a pesar dels esforços
que el segle XX abocà en l’alfabetització
de la gent, malgrat els bons sistemes
d’aprenentatge de la lectoescriptura i les
bases científiques en què es funden, en-
cara avui, tot just començat un nou se-
gle, llegir és un privilegi. Perquè no és
compartida per tothom, la lectura no és
un bé democràtic.

I, no obstant, sabem que per mitjà de
la lectura obrim nous espais a la intel-
ligència, nous espais de llibertat. Llegim
per relacionar-nos amb nosaltres matei-
xos, per entendre’ns i accedir a aquelles
realitats –aquells altres mons– que són
en el nostre món i que no havíem des-
cobert. Un plaer amenaçat, un acte erò-
tic que és necessari defensar contra les
coaccions que volen paralitzar-lo.

Per què no hem sabut democratitzar
la lectura? I pot ser, realment, un bé
compartit? O haurem de deixar-ho, com
hem fet en tants d’altres camps, en el
límit de la igualtat d’oportunitats? La
democratització de la lectura haurà de
restringir-se a la simple possibilitat de
tenir un llibre a l’abast de la mà? O cal
pensar que seran les noves tecnologies
–la revolució electrònica– que faran
perdre a la lectura un cert caràcter aris-
tocràtic? No crec que l’aparició d’un nou
mitjà reemplaci altres mitjans de co-
municació precedents. Ens movem en
un territori –la comunicació– en el qual
no sol prevaler la lògica de la substitu-
ció, sinó la lògica de la complementari-
etat. El cine no va substituir el teatre, la
televisió no ha substituït el cine, l’ordi-
nador no substituirà el llibre. És cert que
per mitjà del suport imformàtic aparei-

xeran noves formes de lectura. Per
exemple: puc cercar en quins llibres
Alexandre Dumas evoca un determinat
barri de París, en quins episodis d’El
Quixot es parla de l’educació cavalleresca,
quins escriptors del segle XIX escriviren
sobre el tren, en quins personatges de
Shakespeare podem trobar indicis de
criminalitat, a quins textos de Josep Pla
es parla dels ametllers florits, o del mar,
o dels menjars propis de pescadors i
mariners. Serà una lectura fragmentà-
ria? És cert que poques vegades es llegirà
un llibre complet, sinó fragments d’au-
tors diversos? Serà una lectura molt
semblant al zàping? Si és així, hauríem
de saber de quina manera aquestes no-
ves formes de lectura incidiran en la
construcció de la intel·ligència humana,
com participaran en el desenvolupa-
ment de la imaginació.

La paraula pren formes noves en la
ment del lector. Tornam a poblar els
somnis i descobrim que la literatura
podria ser una proposta de diàleg.
Una proposta d’amor a la vida: a la
vida que neix de les paraules, al plaer
del text que et desperta, que et com-
mou, que t’embruixa, que et torba,
que et fa somriure. I t’inquieta, t’e-
mociona, et captiva, et sorprèn i t’en-
canta només pel poder màgic de les
paraules. Es tracta d’entendre la con-
tribució de la literatura al procés de
formació de l’experiència humana. La
lectura –un plaer amenaçat i restrin-
git– és encara capaç d’alliberar-nos
d’algunes dependències, de certes
servituds. El llibre no ha deixat d’esser
subversiu.

■ Gabriel Janer Manila. Escriptor


