
«El rigorisme dels 
països del Golf 
dóna una base 
ideològica als 
terroristes i de 
vegades també 
els financen»

«La nefasta política 
internacional 
occidental a 
l’Afganistan, l’Iraq 
o Palestina ha fet 
créixer aquests 
grups» 
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L’expansió de la violència a Síria 
i l’Iraq, les atrocitats de l’ISIS i els 
atemptats a França obliguen a un 
debat serè sobre l’islam, Europa i 
la laïcitat. El jesuïta Jaume Flaquer 
acaba de publicar en el número 197 
dels Quaderns de Cristianisme i Jus-
tícia Islam. La mitja lluna... creixent. 
Parlem amb ell sobre els reptes que 
tenen l’islam i la societat europea per 
poder afrontar un futur de convivèn-
cia pacífica.

En els darrers quaranta anys 
països musulmans de pes com 
ara l’Aràbia, l’Iran o l’Afganistan 
s’han anat escorant cap a un ri-
gorisme creixent. Com s’explica 
aquesta deriva?

El rigorisme, que es viu en molts 
països islàmics, forma part del mateix 
procés de replegament identitari que 
també viu Europa davant la globalit-
zació. El desplaçament de persones i 
cultures genera la por de perdre els 
trets identitaris essencials. A Europa 
creix l’extrema dreta i al món islàmic 
l’islamisme. El desenvolupament tec-
nològic i les comunicacions globals 
porten implícitament una transforma-
ció dels valors i costums de les societats 
àrabs. L’islamisme és una reacció de 
pànic comprensible davant del que 
consideren colonialisme cultural oc-
cidental. 

 El terrorisme islàmic té la capa-
citat d’atacar no només el Pròxim 
Orient sinó el cor d’Europa. Quines 
arrels té aquesta violència?

Les raons són múltiples. Hi ha causes 
ideològiques, religioses, polítiques, 
econòmiques, etc. El rigorisme sala-
fista de l’islam dels països del Golf en-
gendra indirectament aquests grups 
terroristes en donar una base ideolò-
gica al seu exclusivisme. De vegades 
fins i tot també reben finançament 
no oficial provinent d’aquests països. 
Després, la nefasta política internaci-
onal occidental a l’Afganistan, l’Iraq o 
Palestina ha fet créixer aquests grups. 
És cert que si Saddam Hussein hagués 
continuat a l’Iraq probablement hau-
ria estat afectat per les primaveres 
àrabs, però també és innegable que 
l’Estat Islàmic es nodreix inicialment 
de militars i serveis secrets del règim 
deposat.

Hi ha la possibilitat dins de l’is-
lam d’interpretar l’Alcorà?

No hi ha cap impediment per «in-
terpretar» l’Alcorà en l’islam, si per 
«interpretar» entenem «explicar». Hi 
ha milers d’obres anomenades tafsir 
que intenten explicar verset per verset 
el contingut del Llibre Sagrat a partir 
de la significació de les paraules i de 
l’estudi del context de la Revelació. 
El que es rebutja és la interpretació 
que considera que el context influeix 
en el text. El context explica el text 
però no el causa perquè el text està ja 
escrit en el cel des de tota l’eternitat. 
El cristianisme, en canvi, admet que es 

«L’islam ha de denunciar l’ús de les armes 
en la seva expansió»
Jaume Flaquer és jesuïta i doctor en Estudis islàmics

digui per exemple que els evangelis de 
Marc i de Mateu són diferents perquè 
les comunitats destinatàries són dife-
rents. Aquest tipus de «causalitat» és 
rebutjat per la dogmàtica musulmana.

Dit això, en l’islam hi va haver 
fins al segle XIII escoles d’interpre-
tació jurídica de l’Alcorà. Les portes 
d’aquesta interpretació es van tancar. 
Els reformistes reclamen avui poder 
concretar jurídicament la Llei islàmica 
en una jurisprudència adaptada a la 
modernitat. 

S’ha dit que a l’islam li cal una 
Il·lustració. L’objectiu seria que 
els estats de majoria musulmana 
renunciessin a la llei islàmica?

Pròpiament, l’islam deixaria de 
ser-ho si renunciés a la llei islàmica. 
Seria com demanar al judaisme que 
renunciés a la Torà. El que ha de 
renunciar l’islam és a les concrecions 
jurídiques que al segle IX van fer els 
juristes. L’islam ha de tornar a agafar 
l’Alcorà i les tradicions del profeta 
Muhammad, llegir-los críticament i 
concretar-los avui legalment d’una 
manera diferent. 

La guerra de Síria és un con-
flicte amb múltiples fronts. D’on 
obtenen cadascuna de les parts 
el finançament, les armes i els 
combatents?

La major part del finançament els 
prové del petroli venut al mercat ne-
gre, i molt d’ell exportat a través de 
la frontera turca. Però també reben 
diners de segrestos, de propietats de 
la gent que ha fugit, i fins i tot d’al-

gunes drogues produïdes a la zona. 
Altres grups armats islamistes tenen 
finançament directe de països del 
Golf. Pel que fa a les armes, prove-
nen de l’escandalós mercat d’armes 
mundial. Els països productors potser 
no els les venen directament, però no 
sempre controlen el destí de les armes 
venudes a intermediaris. Els lluitadors 
provenen de desenes de països dife-
rents. Les xarxes d’internet permeten 
una propaganda global.

Quina actitud pot prendre l’is-
lam moderat davant del terroris-
me islàmic?

Sense l’islam moderat no es gua-
nyarà mai el jihadisme. Aquest ha 
de treballar per desmuntar ideolò-
gicament la seva propaganda sense 
limitar-se a dir que «el jihadisme 
no és islàmic». Ha de fer una veri-
table relectura desmitificadora dels 
orígens. És necessari que algun dia 
denunciï la utilització de les armes 
en l’expansió de l’islam igual que 
el catolicisme ho ha fet de les croa-
des. A més, a Europa els musulmans 
d’origen estranger són els únics a 
poder-se infiltrar en les xarxes jiha-
distes. Si hi ha més atemptats, la 
societat els exigirà més col·laboració 
activa amb la forces de seguretat.

Per què Europa sembla tenir 
més dificultats que altres zones 
occidentals, com ara els EUA, per 
integrar una part de la població 
musulmana?

Una primera raó és numèrica. Als 
Estats Units l’islam no representa més 
que l’u per cent de la població, quan a 
Espanya és del tres o quatre per cent, 
i en països del nord d’Europa és entre 
el 5 i el 9 per cent. Una segona raó és 
històrica: el record de la confrontació 
entre cristians i musulmans de l’edat 
mitjana fins a l’expansió de l’imperi 
Otomà pesa encara molt en les cons-
ciències. I una tercera raó és cultural: 
la llarga història d’Europa la fa més 
temerosa de perdre la seva identitat 
i les seves arrels. 


