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La veu del Magrib
➤ Des de la publicació de les seves primeres novel·les, Tahar
Ben Jelloun (Fes, 1944), escriptor marroquí de llengua fran-
cesa, s’ha convertit en una de les veus més conegudes del
Magrib. El 1998 l’èxit d’El racisme explicat a la meva filla (pu-
blicat per Empúries, guanyador del Global Tolerance Award)
va confirmar l’abast internacional d’una obra que alterna
novel·la, assaig i poesia. Escriptor compromès, l’última no-
vel·la de Ben Jelloun, Una absència enlluernadora de llum (pu-
blicada en català per Empúries i en castellà per RBA), expli-
ca, en forma de ficció, la història real d’un grup d’homes que
van ser empresonats i torturats al Marroc durant 18 anys.
Ara, pocs mesos després de l’11 de setembre, l’escriptor
torna a adreçar-se als nens amb L’islam explicat als nostres fills
(Empúries), un llibre per explicar per què el terrorisme i
l’Islam no tenen res a veure.

En poques pàgines, l’autor fa un repàs de la història de
l’Islam, des de Mahoma fins als talibans, i defineix conceptes
clau com fàtua i jihad. Tahar Ben Jelloun és també l’autor de
Dia de silenci a Tànger (Edicions 62, 1989), Amb la mirada baixa
(Edicions 62, 1992), L’àngel cec (Edicions 62, 1993), L’home
romput (Edicions 62, 1989), L’infant de sorra (Edicions 62,
1995), La nit sagrada (Edicions 62, 2000, premi Goncourt de
novel·la), Elogi de l’amistat: la soldadura fraternal (Empúries,
2000) i Els nàufrags de l’amor (Empúries, 2000).
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JOSEP LOSADA

“El terrorisme
és el resultat
de la
desesperació
total, i
s’assembla
molt més a
una secta
que a una
religió”

P.C. ‘L’islam explicat als nostres
fills’ era un llibre urgent?
T.B.J. Totalment. El vaig co-
mençar a escriure el 12 de
setembre al matí, perquè ca-
lia rectificar urgentment els
prejudicis i els errors sobre
l’Islam dels mitjans de co-
municació i de la gent en
general. De fet, aquest llibre
l’he escrit sobretot en tant
que pare de família. Quan
vaig sentir els comentaris
que feien els meus fills sobre
els atemptats em vaig dir
que calia rectificar les coses,
que era indispensable recor-
dar-los què és l’Islam. El cas
és que el vaig començar a
escriure l’endemà de l’11 de
setembre, llegint i rellegint
molts llibres, estudiant amb
profunditat l’Alcorà. Al final
hi he estat treballant inten-
sament durant tres mesos. És
un llibre pedagògic, clar i
senzill, per explicar als nens
què és l’Islam.
P.C. En el fons, no és un llibre
també per als adults?
T.B.J. Sí, de fet és un llibre di-
rigit a tothom. El títol podria
haver estat L’islam explicat als
meus fills (i als altres). Escri-
vint-lo he après moltes coses
i espero que els lectors tam-
bé n’aprenguin moltes. No és
un llibre que predica sinó un
llibre d’història, molt senzill
i molt clar.
P.C. Amb tots els llibres que hi ha
sobre l’Islam, per què calia es-
criure’n un altre?
T.B.J. És veritat que a França,
per exemple, hi ha una tra-
dició orientalista important
i que es publiquen centenars
de llibres científics molt se-
riosos i molt ben fets sobre
l’Islam. Però són llibres que
llegeix molt poca gent, per-
què estan destinats als uni-

versitaris i als investigadors.
Em va semblar que no hi ha-
via prou llibres pedagògics
dirigits al públic en general,
llibres que, a més de ser se-
riosos, arribessin directa-
ment a la gent.
P.C. Com creu que els nens han
assimilat els atemptats de l’11
de setembre?
T.B.J. De fet, encara que el
punt de partida del llibre va
ser l’11 de setembre, de se-
guida em vaig capbussar en
la història, per no cen-
trar-me només en aquest
atemptat. És veritat que l’11
de setembre va ser un xoc a
tot el món però per a mi el
més important era dir i re-
petir que aquest xoc no ve de
l’Islam sinó d’una forma de
fanatisme que utilitza l’is-
lam per justificar-se. Tot i
que les imatges són terribles,
jo diria que hem aconseguit
que els nens distingeixen is-
lam i terrorisme. Fins i tot
un personatge com Bush,
que no té cap capacitat de
comprensió de l’Islam, ha
reconegut que Islam no vol
dir terrorisme. Crec que cal
deixar les coses clares. Com
en el cas del racisme, el pro-
blema és el mateix, la igno-
rància, és a dir, el fet de
pensar-nos que sabem algu-
na cosa quan en realitat no
sabem res. El pitjor és quan
la ignorància ens fa arribar a
conclusions i a generalitza-
cions errònies. Cal estar molt
atent i definir bé els concep-
tes. Un cop hem definit bé en
què consisteix la ideologia
terrorista, encara que aques-
ta ideologia es digui musul-
mana, podrem demostrar fà-
cilment que en realitat no té
res a veure amb l’Islam. En el
fons, aquesta hauria de ser la

feina dels periodistes, que
haurien de dir: “Atenció, els
terroristes diuen que perta-
nyen a l’Islam, però en reali-
tat no hi tenen res a veure”.
P.C. Què cal fer per evitar la ig-
norància?
T.B.J. Jo espero que, almenys a
França, es comenci a ense-
nyar a les escoles la història
de les religions de manera
objectiva, sobretot la histò-
ria de les tres grans religions
monoteistes que tenen un
paper important, fins i tot en
un país laic. Cal continuar
sent laic però, alhora, cal
donar als nens els elements
perquè puguin triar, perquè
sàpiguen què és l’Islam, què

és el judaisme i què és el
cristianisme.
P.C. Què en pensa, de la idea de
Bush sobre l’existència d’un “eix
del mal”?
T.B.J. Què vol dir exactament
l’“eix del mal”? Altra vegada
ens trobem amb una expres-
sió desafortunada. De fet,
l’eix del mal vol dir que Bush
i els seus amics són els re-
presentants del bé. I jo no em
refio gens dels qui es procla-
men dipositaris del bé. El
terrorisme s’explica per ra-
ons polítiques, històriques i
econòmiques, que cal estu-
diar i analitzar, però no s’ha
de confondre un grupuscle
de fanàtics amb tot un poble,
tot un país. El terrorisme és
el resultat de la desesperació
total, i s’assembla molt més
a una secta que a una religió.
El terrorisme sempre té gu-
rus com Bin Laden, que
adoctrinen la gent i els ren-
ten el cervell. La veritat és
que l’“eix del mal” només és
una manera de preparar l’o-
pinió pública per a l’atac de
l’Iraq. Estan completament
bojos. L’Iraq, que ja pateix
prou per culpa d’un dicta-
dor, haurà a més a més de
patir l’atac de la població ci-
vil innocent?
P.C. El món occidental té una part
de responsabilitat en el terrorisme?
T.B.J. La responsabilitat és, en
primer lloc, dels Estats àrabs
i musulmans per haver dei-
xat que la injustícia continuï
creixent en alguns sectors de
la societat, per no haver ac-
ceptat les normes del siste-
ma democràtic i per haver
deixat instal·lar-se la corrup-
ció. Tots aquests elements
poden afavorir l’aparició de
reaccions extremes i fanàti-
ques. Tot això, evidentment,
no justifica de cap manera el
terrorisme. D’altra banda, a
part dels Estats àrabs, la res-
ponsabilitat també és dels
Estats Units i d’Israel, que
continuen massacrant els
palestins. El món occidental,
i sobretot els Estats Units,
són responsables del que
passa a Israel, responsables
d’haver donat sempre suport
als sistemes més violents i
més agressius, d’haver bom-
bardejat la població iraquia-
na, d’haver imposat a l’Iraq
un embargament injust i in-
humà. La responsabilitat,
doncs, ve tant d’una banda
com de l’altra.
P.C. A ‘L’islam explicat als nostres
fills’ compara l’edat d’or del
món àrab amb el declivi actual.
Com explica aquest declivi?
T.B.J. El declivi de la civilitza-
ció àrab ve de lluny. L’apo-
geu va ser possible mentre
els àrabs van ser un poble
obert a cultures i països di-
ferents. Però el dia que van
començar a barallar-se entre
ells per arribar al poder, el
dia que van deixar d’interes-
sar-se per la cultura grega i
llatina, va començar la deca-
dència. Avui el declivi és


