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Q
uè és l’Islam?
Aquesta pregunta
de màxima actua-
litat, després de
l’atemptat a les
Torres Bessones, ha

cobrat una rellevància sense
precedents dins l’àmbit dels
països anomenats occidentals.
Així doncs, per causa d’un fet
desgraciat que ha suscitat l’a-
tenció mundial ens interro-
guem sobre l’Islam, un desco-
negut sobre el qual no ens ha
calgut fins ara saber res més
que el que coneixem a través
de llegendes, narracions de
caràcter exòtic, prejudicis i
tòpics heretats sense cap me-
na de complexos i encara
menys contrastats i verificats
des de l’experiència d’una
cultura tan viva com menys-
preada. Amb L’islam explicat als
nostres fills, l’escriptor marro-
quí Tahar Ben Jelloun, que viu
i treballa a França, intenta
donar resposta a aquest inter-
rogant partint d’una conversa
que va mantenir amb una de
les seves filles –menor de deu
anys– davant la preocupació i
desconcert produïts després
de l’atac a Nova York.

L’estructura textual que fa
servir l’autor és la del diàleg
que generen les qüestions
plantejades per la seva filla i
que intenta contestar amb la
màxima senzillesa possible i

claredat expositiva. De fet,
només el primer diàleg res-
pon a les exigències de la seva
filla. A partir del segon diàleg
i fins a la fi del llibre ens co-
menta l’autor (pàg. 15): “He
imaginat cap on hauria deri-
vat la conversa si l’hagués
mantinguda amb nens i nenes
d’entre 10 i 15 anys. He intuït
les seves preguntes, inquie-
tuds i impaciència”.

NOU DIES, NOU CAPÍTOLS
El llibre està dividit en nou
dies que corresponen cadas-
cun a un capítol en què s’in-
tenta, en determinats mo-
ments de manera no reeixida,
definir i desenvolupar una sè-
rie de conceptes clau per tenir
una imatge de l’Islam tan ní-
tida com sigui possible. No
sempre ho aconsegueix, per-
què trobem explicacions que
resulten ambigues, sumàries i
en més d’una ocasió incom-
pletes. Tampoc s’escapa d’una
sèrie d’omissions d’algunes
realitats d’aquest Islam con-
temporani. Tot i això, no és
menys cert que explicar què és
l’Islam en un total de 95 pà-
gines és tota una proesa i en-
cara més si es fa de manera
entenedora.

El que destaca des d’un bon
començament és l’esforç a
aplicar el sentit comú allà on
no n’hi ha. Deixa ben clar ja
al primer capítol que el ter-
rorisme no té cap relació amb
la religió i que el terrorisme
que es practica en nom de
l’Islam és una mala interpre-
tació d’aquest. Assenyala la
distinció entre Islam, musul-
mà i àrab, a més d’indicar que
la pràctica religiosa és un fet

estrictament personal de ca-
da creient. El lliure albir de
què gaudeix qualsevol perso-
na per decidir els seus deures
envers Déu i la pròpia comu-
nitat. Una dimensió privada
és la religiositat de cadascú i
una altra una ètica que fa
possible la convivència en so-
cietat.

Abans d’explicar-nos, però,
la situació actual, ens explica
de manera brevíssima quinze
segles d’història de l’Islam.
Diu que d’aquesta manera
podrem entendre molt millor
el desenvolupament de l’Islam
contemporani. A través d’a-
quest viatge per la història ens
explica, a banda de les excel-
lències de l’Islam en el passat
–particularment entre els se-
gles IX i XI, època de màxima
esplendor– nocions i concep-
tes fonamentals de l’Islam.
Entre d’altres ens parla del
significat de califa, Alcorà, re-
velació, els cinc pilars de l’Is-
lam... Quan arriba al capítol
de la decadència de l’Islam ens
fa aparèixer les causes: fana-
tisme, intolerància, ignoràn-
cia i analfabetisme, que tenen
les seves arrels en les disputes
polítiques dels governants. Les
divisions al si de l’Islam com-
porten el fragmentament del
saber, el seu estancament i,
en conseqüència, en èpoques
posteriors, el seu endarreri-
ment. Amb la desaparició
dels prínceps mecenes desa-
pareixen la filosofia, la lite-
ratura i les ciències. El passat
més proper que explica l’en-
darreriment secular de les
societats islàmiques és l’Im-
peri Otomà i posteriorment
el colonialisme.

En els dos últims capítols
d’aquesta explicació ens diu
del tot convençut que la clau
és la laïcitat de l’Estat: la polí-
tica ha d’anar per una banda i
la religió per una altra. Els
temps actuals no són els ma-
teixos que van veure néixer
l’Alcorà i les exigències d’a-
quest s’han d’interpretar a la
llum de l’actualitat en què vi-
vim i, a més, en privat. Això, és
clar, demana temps: les trans-
formacions en el si de les so-
cietats islàmiques no es poden
fer d’avui per demà. Cal tenir
paciència i educar els més pe-
tits amb un altre tipus de
mentalitat. No és una tasca
fàcil perquè les resistències
són moltes i els canvis, molts
cops, no són ben vistos perquè

no és comprenen prou bé. En
particular, a l’últim capítol
–el novè– exposa, distingeix i
comenta el significat de pa-
raules ja habituals entre nos-
altres com ara integrista, isla-
mista, jihad, fàtua, xara...

PREGUNTES SENSE RESPOSTA
Aquest llibre pot servir com a
introducció al coneixement
de l’Islam no només a nens i
adolescents sinó també a to-
tes aquelles persones inte-
ressades en l’Islam i que no
en tinguin coneixements
previs. La lectura del llibre,
però, suscita preguntes que
no troben resposta en aques-
ta exposició de lectura ame-
na i estil directe que ens in-
cita a voler saber-ne més.
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H
i ha qui situa el
naixement del gè-
nere literari de la
novel·la de misteri
en la segona mei-

tat del segle XIX amb motiu de
la publicació de La pedra lunar,
de Wilkie Collins, tot i que els
esquemes clàssics d’aquest ti-
pus d’obres els havia de fixar
Arthur Conan Doyle a finals
del mateix segle amb la crea-
ció del detectiu Sherlock Hol-
mes. Una mica després, encara
sota la influència de l’Angla-

terra victoriana, apareixeria
Agatha Christie, pseudònim
de Mary Clarissa Miller (Tor-
quay, 1891-Wallingford, 1976)
amb la seva extensa obra, se-
tanta-nou relats de misteri, la
majoria protagonitzats pel de-
tectiu belga Hercule Poirot. La
fórmula inventada per Conan
Doyle i seguida per Agatha
Christie faria fortuna i, deixant
de banda la novel·la negra
nord-americana, que és una
altra història, veuríem com
Georges Simenon creava l’hu-
maníssim i sagaç comissari
Maigret, i els nostres contem-
poranis Vázquez Montalbán,
Andrea Camilleri, P.D. James i
Henning Mankell donaven vi-
da als detectius o comissaris

Pepe Carvalho, Salvo Montal-
bano, Adam Dalgliesh i Kurt
Wallander, respectivament.

L’esquema crim, investiga-
ció, resolució de l’enigma i
detenció del culpable, en totes
les seves variants possibles, ha
tingut i té els seus partidaris i
els seus detractors. Els entusi-
astes de les novel·les de misteri
hi veuen un repte a la intel·li-
gència, a les facultats deduc-
tives, que procuren posar a
prova les obres d’aquest gène-
re. Els detractors acusen els
autors de les novel·les de mis-
teri de fer trampes, de treure’s
de la màniga al darrer capítol
elements que havien mantin-
gut a l’ombra i que resulten
essencials per descobrir el

culpable. Una bona part de les
millors obres del gènere són
aquelles que aconsegueixen
mantenir l’equilibri entre
enigma i versemblança, sense
oblidar els altres aspectes
narratius, com ara l’atmosfera
del llibre i els personatges.

ELEMENTS TÍPICS
Agatha Christie va escriure
molt i és lògic que en la seva
extensa obra hi hagi alts i
baixos. El misteriós afer de Styles
no és una de les seves millors
novel·les, per bé que conté tots
els elements típics de la seva
producció literària: un crim
misteriós, un abundant nom-
bre de sospitosos, els intrin-
cats passos de la investigació i

la sorpresa final, que compor-
ta el descobriment de l’enig-
ma i la detenció del criminal.
La novel·la, com totes les seves,
està ben estructurada, amb
una sàvia tensió que va crei-
xent fins al darrer esclat, la
cèlebre escena dels sospitosos
reunits al saló del castell sota
la batuta del mestre de ceri-
mònies, Hercule Poirot, que
descobreix el culpable davant
l’astorament general. És un
llibre que es fa llegir, que pot
resoldre satisfactòriament un
viatge una mica llarg o unes
hores d’insomni.

Diferent és el cas de Teló!
L’últim cas de Poirot. En aquesta
obra, els girs de la trama la
incògnita que provoca el títol,
la converteixen en una de les
novel·les més singulars de
l’autora anglesa.

A aquestes altures Agatha
Christie no comporta ni no-
vetats ni sorpreses. És una au-
tora que forma part del corpus
literari del segle XX, que no és
sobrer conèixer.


