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Aquest di-
lluns Abden-
nur Prado
(Barcelona,
1967) tindrà
a les mans el
seu últim lli-
bre: ‘El re-
torn de
l’islam a Ca-
talunya’ (Lli-
bres de
l’Índex). Hi
explica amb
més detall el
que mira de
resumir en
aquest tros
de conversa, i
és que donar
a conèixer
l’islam més
obert i des
del feminis-
me és la seva
lluita. Així
ho viu des
de la Junta
Islàmica Ca-
talana que
presideix.

FOTOS:
CRISTINA CALDERER

A.P. Jo vaig néixer en una família
agnòstica. Quan era jove era ateu
militant i la meva formació intel·lec-
tual està marcada per la filosofia
postmoderna i per autors molts sub-
versius dins de la cultura europea.

A.C. I un dia et vas fer musulmà.
Com és això?

A.P. Jo escrivia i a través de la poe-
sia vaig viure una emergència espiri-
tual. Vaig anar buscant i, potser per
haver estat marcat per un pensa-
ment tan anticlerical, les formes pro-
vinents de la meva cultura no em sa-
tisfeien. A l’islam vaig trobar-hi una
altra mena d’espiritualitat al marge
de qualsevol jerarquització i un sen-
timent de pertinença a un tot.
També em va ajudar a entendre el
concepte de paraula revelada, el
descens de la paraula al cor de la
persona. A través d’aquesta experi-
ència poètica, vaig arribar a l’Alcorà.
El que passa és que després et tro-
bes amb realitats molt dures dins del
món islàmic, evidentment.

A.C. I és quan et fas feminista?

A.P. El problema és que tota aque-
lla llibertat d’esperit i la manera molt
natural de viure l’espiritualitat topa
amb una religió autoritària, dogmà-
tica, masclista, misògina. Al feminis-
me hi vaig arribar per un imperatiu
ètic, una necessitat de l’islam en el
segle XXI i en el meu context. La
qüestió de gènere és l’eix de tots els
problemes i és un punt on es marca

totalment la diferència entre un
islam viu i contextualitzat i un islam
jerarquitzat.

A.C.¿Ets tan rara avis com em sem-
bla o n’hi ha més com tu?

A.P. Bé, el que és rar és haver fet
del feminisme una bandera, però a
la Junta Islàmica Catalana hi ha
molts homes i tots estan d’acord
amb aquest islam igualitari. Els
congressos de feminisme islàmic
han tingut una resposta molt posi-
tiva entre els musulmans de base,
per dir-ho així. El gran problema
de l’islam a Catalunya i als països
europeus és l’intent de control de
països estrangers, en el nostre cas
del Marroc.

A.C. I és un islam especialment
conservador.

A.P. No, l’islam del Marroc no és
especialment conservador. El que és
conservador és l’islam del poder, al
Marroc i on sigui, perquè està insti-
tucionalitzat. De tota manera, el
gran problema és que respon a pre-
ocupacions alienes a les nostres.
Transmetre les preocupacions d’una
tirania com la marroquina als mu-
sulmans catalans és el que no lliga.
També resulta xocant el fet que mol-
tes vegades les institucions catala-
nes entrin en connivència amb
aquest tipus de polítiques i no afavo-
reixin el sorgiment d’un islam con-
textualitzat i format pels musulmans
que viuen a Catalunya.

A.C.Com es van prendre a casa que
el nen els sortís musulmà?

A.P. Primer va ser un xoc, però en
veure que més o menys me
n’anava sortint... Tinc dues filles,
treballo...

A.C. La teva dona és musulmana?

A.P. És francesa i es va reconèixer
musulmana fa dos anys, després de
sis anys de casats.

A.C. Vas fer campanya?

A.P. No! Hauria estat molt mal
publicista si hagués trigat tant. Per
mi les persones no es diferencien
per les etiquetes que els posem,
sinó pel seu grau de consciència, la
seva capacitat d’empatia amb la
resta de la creació, pel seu cor, per
l’amplitud de mires, la seva intel·li-
gència, els seus valors espirituals. I

la meva dona sempre ha estat una
persona d’un gran cor.

A.C.A quina mesquita aneu?

A.P. Jo dic, i és polèmic, que un lloc
on no puguin pregar junts homes i
dones no és una mesquita segons
l’exemple del profeta Mahoma. Això
vol dir que bàsicament preguem a
casa. Crear una mesquita on pu-
guem estar en igualtat de condicions
per a un islam més obert a la socie-
tat, on es parli català, és un projecte
de futur.

A.C.¿Em deies que els interlocu-
tors polítics no us estan ajudant
gaire?

A.P. En absolut. Necessiten una re-
presentació conservadora i amb un
perfil religiós conservador. Un go-
vern que es declara d’esquerres ha
de donar suport a aquells processos
que afavoreixin l’emergència d’un
islam democràtic, amb sensibilitat
de gènere, pluralista, dialogant i que
busqui valors de consens amb la
resta de la societat. Aquesta és l’obli-
gació de les institucions democràti-
ques a Catalunya i no és el que fan.

A.C. Déu-n’hi-do.

A.P. Sí, ho he de dir molt clar per-
què per a mi, com a musulmà català,
el fet que l’islam pugui convertir-se
en un element de ruptura social és
molt dolorós. S’ha de poder evitar i
no es fa.❋
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La seva obra encarna
com cap l’esperit burgès
de l’Europa culta, al
segle XX escanyat pel
feixisme i el comunisme:
“La forma de vida i
l’esperit burgesos són
encara avui, com sempre
des de l’Edat Mitjana, el

catalitzador que dóna
impuls al progrés i al
desenvolupament fins i
tot entre les masses”.
Qui diu això va néixer el
1900 i es va suïcidar el
1989 a Califòrnia, però
no va deixar d’escriure
fins al final. Sí, esclar que

parlem de Sándor Márai,
l’autor de La dona justa,
el gran escriptor
hongarès que va viure la
segona meitat de la seva
vida a l’exili. Qui vulgui
ficar-se en la seva
intimitat dels darrers
anys que agafi els

Dietaris 1984-1989
(Empúries), el colpidor
testimoni d’algú que
s’enfronta al crepuscle
de la vida amb lucidesa:
“La proximitat de la
mort, més que no
provocar desgana, dóna
forces a la consciència”.

Fins i tot és visionari: “El
proletariat occidental ja
va amb cotxe, el xinès
encara amb bicicleta. És
possible que el ciclista
acabi arribant més lluny
que el proletari del
cotxe”. Però sobretot és
home d’escriptura i de

lectura: “El poeta, si està
enamorat, estima en
primer lloc els versos
que escriu sobre l’amor”,
deia pensant en el savi
vers de Rilke: “Comprenc
que jo mai no t’he
estimat, només estimava
la meva passió”.

El poeta enamorat que estimava els seus versos

Abdennur Prado,
musulmà feminista
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