
L
a detenció de gihadistes a Catalunya el
mes d’abril, com abans se n’havien
detingut a Ceuta o Melilla, disposats a
enrolar-se com a mujahidins (comba-
tents musulmans en pro de la gihad,
malentesa com a «guerra santa»), ha es-
tat un toc d’alarma. Una part de l’Islam

que està en guerra civil contra una altra part, a més
a més, està en guerra contra Occident, per la pròpia
inòpia d’Occident, que ha ofert productes de con-
sum al món islàmic abans d’oferir-los cultura, n’ha
explotat les seves riqueses (sobretot el petroli) i, quan
hi ha hagut conflictes, en comptes d’oferir cultura i
universitats per formar-hi experts exegetes alcorà-
nics i teòlegs islamistes, (com les escoles bíbliques
catòliques) ha preferit deixar l’Alcorà a les madras-
ses tradicionalistes i reaccionàries, que l’interpreten
literalment, i malversar diners en míssils que no por-
ten enlloc. Aquest treball pretén oferir una certa
orientació entre les tensions del món islàmic.

Som davant d’una veritable guerra civil, una
gran fitna o divisió, molt complexa perquè no són no-
més dos bàndols els que lluiten, sinó un bon nom-
bre de confessions i corrents que s’alien davant d’un
tercer o s’enfronten, segons les circumstàncies. Oc-
cident, a qui ha tocat el rebre –pensem només en les
Torres Bessones de Nova York (2001), l’atemptat de
Madrid (2004) o el segrest de cooperants catalans
(2009)– de vegades apareix més aviat com una «ex-
cusa» o un «pretext» d’un veritable problema in-
traislàmic. Els atemptats gihadistes periòdics que pa-
teix Europa, més que un xoc de cultures o religions,
representen la importació d’un conflicte intern de
l’islam que ens afecta per la implicació política
d’Occident en l’escenari internacional. Pugnar con-
tra cristians –o jueus– més aviat juga com a «valor se-
gur» aglutinador en un problema que en realitat és
d’una altra naturalesa. Per això, les primeres i prin-
cipals víctimes d’aquest conflicte són els mateixos
musulmans.

El problema ve de lluny. En els inicis de l’Islam hi
hagué dues faccions enfrontades fins i tot bèl·lica-
ment, els sunnites (que avui representen vora del
90%) i els xiïtes (entorn d’un 10%). Els sunnites (ahl
as-sunnah, «la gent de la Tradició») defensen que la
direcció de l’islam ha d’estar en mans dels califes sen-
se tenir en compte els llaços de sang amb Muhàm-
mad. En el sunnisme no hi ha cap mena de jerarquia
religiosa. Els imams no conformen cap clerecia; són,
només, directors de l’oració. Qualsevol fidel pot fer
d’imam i qualsevol imam pot deixar de ser-ho.
Han (haurien) d’estar ben formats en la llei islàmi-
ca (xaria) i exerceixen la seva activitat com a empleats
públics (de fet, tots els països àrabs sunnites tenen
un Ministeri d’afers religiosos, que contracta imams
com a funcionaris).

Els xiïtes (aix-xia, «seguidors [d’Alí]») sorgeixen a
conseqüència d’una disputa sobre la successió de
Muhàmmad a la mort d’Uthman ibn Affan, el tercer
dels califes ben guiats; aquest grup va declarar-se par-
tidari d’Alí ibn Abi-Tàlib enfront del pretendent

omeia Muàwiya. Per als xiïtes, el guiatge de la co-
munitat és un dret diví reservat als descendents

del Profeta a través de la seva filla Fàtima az-
Zahrà i el seu marit Alí ibn Abi-Tàlib, que cre-

ien que havia estat designat pel seu sogre
per a succeir-lo. L’imam (que per a ells ha
de ser un descendent d’Alí i a qui s’atri-
bueix un caràcter sagrat) és, per la seva
pròpia condició, l’únic capacitat per
«explicar la llei de Déu» ja que gaudeix
d’una llum divina especial que li atorga
un coneixement profètic de la realitat;
així, l’autoritat que se li atribueix dóna peu

a l’existència d’una jerarquia religiosa o
clergat, amb potestat d’innovar jurídica-

ment, cosa considerada blasfèmica per a un
sunnita. (Ara bé, el món sunnita té un movi-

ment místic amb una teologia propera al pro-
fetisme xiïta: el sufisme. En aquest cas, el mediador

i dispensador de la bàraka o benedicció divina és el
mestre espiritual de cada confraria. És comprensi-
ble, així, que el salafisme antixiïta d’Aràbia Saudita
persegueixi la mística sufí.)

Ambdues faccions persegueixen el compliment
de la xaria, xara o llei islàmica («camí [que mena cap

a la font], camí a seguir»)
que regula el conjunt
d’activitats públiques i
privades de tot fidel mu-
sulmà. Però, en el món
islàmic, el concepte de
«llei» abasta un àmbit
molt més ampli que en
l’Occident modern, ja
que implica no solament
els aspectes legals, sinó
també els religiosos i mo-
rals. Per això existeixen
doctors en la llei islàmi-
ca, els ulemes, conside-

rats experts en qüestions jurídiques i teològiques. La
visió islàmica de la societat és teocràtica, en el sen-
tit en què l’objectiu dels musulmans és seguir «la Llei
de Déu a la Terra». La xaria es fonamenta en les dues
fonts documentals musulmanes, l’Alcorà i la sun-
na (conjunt de pautes de comportament, basades en
el hadits, narracions o relats que expliquen una dita,
feta o capteniment atribuït al profeta Muhàmmad).
Degut als diversos punts de vista engendrats per les
diferents interpretacions, durant els dos primers se-
gles d’existència de l’islam es van desenvolupar nom-
broses escoles (màdhhabs) de jurisprudència.

LA LLEI ISLÀMICA (XARIA)
Quina vigència hem de donar avui a la llei islàmica
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TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA

FOTOS:

1. Una dona observa
les flors dipositades
a la platja de Tunísia
on divendres passat
van ser
assassinades a trets
37 persones en un
atemptat gihadista.
REUTERS

Islam:
guerra civil
i gihadisme

Els atemptats de la setmana passada i les
recents detencions de gihadistes en diversos
indrets d’Europa, Catalunya inclosa, han

extremat l’alerta cap al terrorisme islamista;
quines són les causes d’aquesta violència?
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ESTAT ISLÀMIC AL-QAIDA
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medieval? El problema
no és únicament polític o
sociològic, sinó essen-
cialment teològic i jurí-
dic. Per a un musulmà, si
Muhàmmad va rebre
l’última revelació legis-
lativa de part de Déu,
¿quina autoritat té l’ho-
me per a abrogar-ne al-
gunes de les prescrip-
cions (per molt bàrbares
que avui puguin sem-
blar), per deixar-les en
suspensió o fins i tot per
reformar-les i crear un
nou corpus jurídic ca-
paç de regir un estat mo-
dern i complex?

Per a l’islam, Déu de-
cideix conduir la huma-
nitat en cada època re-
velant-li una guia, una
orientació en forma de
llei divina. Així doncs, va
revelar a Moisès una llei
per al poble jueu a la
Torà, i la va abrogar amb
la llei cristiana de l’amor.
Tot el poble jueu s’hauria
d’haver convertit al cris-
tianisme en aquell mo-
ment. Però després, al
segle VII, Déu va revelar
a Muhàmmad una llei, la
xaria, que abrogava la
llei cristiana. En conse-
qüència, tot cristià s’hau-
ria d’haver convertit a
l’islam. Tanmateix, a cau-
sa de la importància de
Moisès i de Jesús, la co-
munitat islàmica va ser
tolerant amb els cristians
i jueus que van rebutjar
convertir-se, a canvi d’un
impost especial.

Aquesta és la doctrina
tradicional. Però, ¿què
passa quan el món s’a-
llunya definitivament de
l’edat mitjana, entra en la
modernitat i apareixen
noves exigències jurídi-
ques per donar resposta
a la complexitat dels es-
tats moderns? Des de la
mentalitat islàmica, ob-
lidar la xaria significaria
implícitament reconèi-
xer que Muhàmmad no
era l’últim profeta legis-
latiu. Heus aquí la pedra

Els països àrabs (o el Món Àrab, al-àlam al-àrabí) inclo-
uen els vint-i-dos Estats i territoris de la Lliga Àrab.
Aquests països estan escampats per Àsia sud-occidental

i el nord d’Àfrica. Tenien a principis del 2013 una població de
422 milions d’habitants, amb més de la meitat per sota dels 25
anys. Són aquests: Algèria, Aràbia Saudita, Bahrain, Comores
[estat insular al canal de Moçambic], Djibouti, Egipte, Iemen,
Iraq, Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Marroc, Mauritània,
Oman, Palestina [reconeguda per la Lliga Àrab],Qatar, Sàhara
Occidental [la República Àrab Saharaui Democràtica no té re-
coneixement unànime], Síria, Sudan, Somàlia, Tunísia i Unió
d’Emirats Àrabs. Iran, Turquia i Afganistan són països musul-
mansdel’OrientMitjà;PakistaniBangladeshsónnacionsmu-
sulmanes, però no són ètnicament àrabs.

AFGANISTAN:País islàmic tradicional, amb influèn-
ciesdelsufismeielwahhabismesunnita(elsxiïtessón

unaminoría:el15/20%).Influeixsobreelstadjiksdeparlaper-
saoposatsalspaixtús(ètniadelstalibans),quetradicionalment
ocuparen el poder. La invasió soviètica de 1979 suposà una
amenaça per a l’Islam. Quan la retirada de tropes soviètiques
els talibans, inicialment bandejats pels tadjiks i altres grups,
s’imposaren(el1996prenenKabul)ambl’ajutd’Al-Qaida.Rere
l’atemptat de les Torres Bessones (2001), tropes angloameri-
canes va fer caure el règim talibà, que es reagrupà en la fron-
tera del Pakistan i ha seguit organitzant atemptats.

ARÀBIA SAUDITA: Conté els llocs sants de La Meca i
Medina. Sunnisme wahhabista dominant i salafisme

reformat. Prohibició del cristianisme i judaisme. El 2011 els
seus tancs entraren a Bahrain i el 2015 al Iemen, amb l’excusa
d’unpresidentsalafistareformadorenfrontatalapoblacióma-
joritàriament xiïta, recolzada per rebels huthis (xiïtes).

ALGÈRIA:El 99% de la població és musulmana, majo-
ria sunnita, i pocs seguidors de l’ibadisme. Hi ha tam-

bé 350.000 protestants, 35.000 catòlics i uns 500 jueus.
BAHRAIN:Majoriaxiïtagovernadaperunamonarquia
sunnita. Envaïts per Aràbia el 2001 amb l’excusa que

Iran instigava la rebel·lia.
ESTAT ISLÀMIC:Gihadistes sunnites, que perseguei-
xen cristians i sunnites i ocupen pous de petroli d’Iraq

per establir un califat panislàmic.
IEMEN:Població xiïta amb suport de l’Iran amb presi-
dent sunnita.
IRAN:Antiga Pèrsia (fins a 1935). Exiliat el xa el 1979,
elxiïtaKhomeniinstauràlaRepúblicaislámica(engu-

erra freda amb Aràbia Saudita). Envaït per l’Iraq el 1980, hi en-
tra en guerra fins a 1988. Dóna suport a Hizbul·lah al Líban, als
xiïtes d’Iraq i a Síria (fonamental per la resistència de Baixar
al-Sadad). Acusat per Aràbia Saudita d’armar els rebels huthis
(xiïtes) del Iemen per estendre el seu radi d’acció al Mar Roig i
a la Mediterrània. Contrari als gihadistes d’Estat Islàmic.

IRAQ: Des de la caiguda de Saddam Hussein (2003),
Constitució del 2005 i parlament de majoria xiïta (i

granpresènciasunnita).EntreIran,Iraq,TurquiaiSíria,elpro-
blema dels kurds de majoria sunnita (Kurdistan).

LÍBAN:El 54% dels libanesos són musulmans (entorn
d’un 27% xiïtes, un 26% sunnites, i un 1% alauites). Un

40% són cristians, principalment maronites, amb d’altres im-
portants comunitats. Finalment, un 6% són drusos. Els xiïtes
deHizbul·lahambsuportd’Iranrecolzenelrègimsiriàd’al-Sa-
dad.

LÍBIA:Majoria d’islam sunnita. La caiguda de Muam-
mar al-Gaddafi el 2011 ha propiciat, amb la duplicitat

de parlaments, l’entrada de gihadistes al país: al Grup Islàmic
Armat(GIA,braçarmatdelFrontIslàmicdeSalvació)l’hasuc-
ceït el Grup Salafista per a la Predicació i el Combat i, des de
2003, Al Qaida en el Magrib Islámic (AQMI).

QATAR:Salafismemedievalméstradicionalqueelsa-
lafisme reformat d’Aràbia Saudí, a qui fa costat contra

Iran.
SÍRIA:ElrègimdeBaixaral-Sadadrepresentaunami-
noria xiïta alauita contrària a Estat Islàmic, al front Al-

Nusra (lligat a Al-Qaida) i l’Exèrcit Sirià lliure (en vies de des-
aparició sense el recolzament d’EUA,Europa i Turquia). Rep
suport d’Iran, Iraq i del Hezbol·lah libanès.

TURQUIA: Amb el problema kurd i armeni propers, és
acusada per Iran de complicitat en l’avenç de l’Estat Islà-

mic i de comprar amb injeccions de diners la seva influència al
Pakistan./ L.B.G.

Arrenglerament dels
països en conflicte

CONTINUA A LA PÀGINA 8�



argumental que serveix de base als extremismes.

EL SALAFISME I LES SEVES
DUESVESSANTS
El salafisme es podria traduir amb força exactitud per
un tipus de fonamentalisme, ja que és assimilable a
aquell moviment protestant americà de la primeria
del segle XX que, davant dels enormes canvis mo-
derns, va defensar la tornada als fonaments del cris-
tianisme, és a dir, a la Bíblia, però interpretada lite-
ralment. El salafisme neix arran de la mateixa cons-
tatació, de la mateixa preocupació i de la mateixa «so-
lució»: el món ha canviat, l’islam s’ha anat conta-
minant al llarg dels segles amb «innovacions» pro-
vinents del cristianisme (celebració del naixement
del Profeta a semblança del Nadal), del paganisme
i de l’animisme (pelegrinatges a les tombes dels sants,
exaltació divinitzant dels guies espirituals del sufis-
me...), del món modern (democràcia, drets hu-
mans...). Davant d’aquesta contaminació, la proposta
del salafisme és doble: d’una banda, es dóna un mo-
viment reformista musulmà sorgit ja a finals del se-
gle XIX en el context de la Nahda o renaixement cul-
tural àrab, que es proposa, sense renunciar al nucli
de la doctrina, reformar-la i adaptar-la al nou temps;
de l’altra banda, en un vesant més reaccionari, es trac-
taria de tornar a l’origen de l’islam, o més aviat, a allò
que ells creuen que és l’origen de l’islam, per a apli-
car-ho avui dia en la seva literalitat. Aquesta litera-
litat comporta una veritable neurosi que va des del
retorn a la moneda de l’època fins a orinar d’una de-
terminada manera, passant per menjar o vestir
igual que ho feia Muhàmmad. I com que la neuro-
si obsessiva afecta a una proporció de la societat, tro-
bem salafís en totes les capes socials.

Aquesta vessant, encara que en si mateix el sala-
fisme no s’identifiqui amb el terrorisme, lògicament
és brou de cultiu del gihadisme, és a dir, la utilitza-
ció de mitjans violents per a assolir aquesta torna-
da a l’origen. Els grups salafís del Magrib a Líbia (on
s’entrenaren els que atemptaren al museu del Bar-
do de Tunísia, el país més occidentalitzat del Magrib,
el març passat), Al-Qaeda i l’Estat Islàmic són algu-
nes de les seves formes. La diferència principal és que
aquest últim ha decidit reimplantar també allò que
creu que va ser l’estat islàmic de l’època de Mu-
hàmmad a Medina. Ha afegit una dimensió políti-
ca a la simple tornada als costums antics. A més, ha
incorporat un contingut escatològic a la seva visió:
el món està a punt de viure la gran batalla final en-
tre el bé i el mal, entre les tropes del veritable islam
i les de croats, jueus i musulmans impius.

En concret, per a Jaume Flaquer, expert en el món
islàmic, «l’exèrcit del mal estarà format per una alian-
ça de setanta estendards, i la coalició americana ac-
tual ja té seixanta adhesions! En aquests temps finals
també baixarà Jesús per ser califa de l’islam. El seu
descens esperat s’esdevindrà a la mateixa Damasc,
per la qual cosa és urgent conquerir la ciutat. Aques-
ta literatura apocalíptica, força desconeguda, forma
part de la tradició de l’islam. El salafisme, juntament
amb una bona part de la comunitat musulmana, n’o-
blida el sentit simbòlic i la interpreta com a esde-
veniments històrics de la fi dels temps». L’Estat Is-
làmic, doncs, identifica el món actual amb aquest
temps de la fi. En aquest sentit, dins d’aquests ves-
sant, fins i tot es donen visions discrepants fins al punt
que l’Estat Islàmic s’ha distanciat fins i tot d’Al-Qai-
da (el 2014, la branca d’Al-Qaida d’Algèria va col·la-
borar amb l’exèrcit del país a la detenció del dirigent
de l’Estat Islàmic a la regió.)

L’ARÀBIA SAUDITA DAVANT QATAR
I L’IRAN: LA GUERRA FREDA
L’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units són els prin-
cipals exportadors de la ideologia salafí wahhabis-
ta més medieval. Qatar, per la seva banda, està en gu-
erra ideològica contra aquests dos països, perquè de-
fensa un tipus de salafisme reformat que, malgrat que
busca la islamització de la població, admet les es-
tructures d’un estat modern. Qatar Airways (més re-
formador) i Emirates (més reaccionaris) traslladen
al món del futbol l’oposició entre els seus països.

Per això, Qatar sosté econòmicament tots els mo-
viments dels Germans Musulmans, i els va donar su-
port quan a Egipte van admetre el joc democràtic per
arribar al poder. Tan bon punt van ser expulsats pel
cop d’estat del general Al-Sisi, l’Aràbia Saudita i els
Emirats Àrabs Units van oferir més de 10.000 milions

de dòlars per a sostenir el nou règim egipci. Per què?
Quina raó mou aquests països salafís a donar suport
a un règim menys islamitzador que el dels Germans
Musulmans? La resposta és que els militars egipcis
persegueixen els Germans Musulmans, que són la
punta de llança contra el sistema medieval d’Aràbia,
justament per la seva organització amb xarxes socials.

Tanmateix, tant Qatar com l’Aràbia Saudita –i ve
de lluny– consideren l’Iran com a gran enemic. Els
països del Golf tenen, a més, minories (o majories,
com ara Bahrain) xiïtes importants, que són mira-
des amb recel. Per això, aquests països han finançat

inicialment els grups rebels sunnites, contra el presi-
dent de Síria, Bashar al-Assad, i aquells iraquians in-
dignatsperlapolíticaantisunnitad’aquestpresidentxi-
ïta sorgit després de la Guerra del Golf. Aquest últim
grup,elsrebelssunnites,apocapocesvaconvertiren
l’Estat Islàmic i gràcies als pous de petroli ha arribat a
ocupar un terç de l’Iraq i un bon tros de Síria.

Ara bé, ens podríem demanar qui els compra el
petroli i per què no s’actua contra aquesta font de fi-
nançament? La resposta amaga una gran comple-
xitat: potser per interès dels seus propis enemics. Per
això, més que un joc d’escacs, el mapa sirià recorda
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ISLAM SUNNITA (entorn del 89%)

ISLAMXIÏTA (entorn del 10%)

ESCOLES DE DRET

▪Hanafita
▪Xafiïta
▪Malikita
▪Hanbalita

SÓN ELS SEGUIDORS DE LA SUNNA («RECTE CAMÍ O COSTUM»), ÉS A DIR, DE L’EXEMPLE PERSONAL DONAT PEL PROFETA
MUHÀMMAD, QUE CONSIDEREN COMA INFAL·LIBLE. AQUESTA QÜESTIÓ SOBRE LA INFAL·LIBILITAT O NO DEL PROFETA VA SER UN
TEMA CONTROVERTIT DURANT ELS PRIMERS TEMPS DE L’ISLAM, I MÉS ENDAVANT EL CONSENS DE LA COMUNITAT ISLÀMICA VA
ESTIPULAR QUEMUHÀMMAD I ELS PROFETES ANTERIORS CITATS EN L’ALCORÀ EREN «INFAL·LIBLES».

EN CONTRAST AMB ALTRES ESCOLES DE PENSAMENT, NOMÉS ACCEPTA COMAGUIES RELIGIOSOS ELS QUI ES CONSIDEREN
DESCENDENTS DE LA FAMÍLIA DEL PROFETA (AHL AL-BAYT) A PARTIR DE LA SEVA FILLA FÀTIMA AZ-ZAHRA I DEL SEU COSÍ ALÍ IBN
ABI-TÀLIB. AQUESTS DESCENDENTS SÓN ELS IMAMS, ALS QUALS S’ATRIBUEIX UNA AUTORITAT POLÍTICA I ESPIRITUAL ESPECIAL.

ISLAM KHARIGITA (entorn de l’1%)

▪Ibadistes
▪Azraquites
▪Sufrites

FOTO:

� Unamultitudinària pregària a la
Meca, un dels llocs sagrats de l’Islam.

SUFISME
ÉS UNA TRADICIÓ MÍSTICA ISLÀMICA
DE CARÀCTER ESOTÈRIC, PRACTICADA
PERMUSULMANS PERÒ TAMBÉ PER NO
MUSULMANS, QUE ABASTA UNA GRAN
AMPLITUD DE PRÀCTIQUES DEDICADES
A L’AMOR DIVÍ I AL CULTIU DEL COR.
AQUESTAMÍSTICA TÉ PER FINALITAT
ÚLTIMA ACCEDIR A LA «PRESÈNCIA» I
EL CONEIXEMENT DE DÉU
DIRECTAMENT, I NO PERMITJÀ DE LES
NORMES I FORMULISMES ESTABLERTS
PER LA LLEI ISLÀMICA.

ÉS UNA DE LES TRES BRANQUES EN QUÈ ES VA
DIVIDIR L’ISLAM ARRAN DELS PROBLEMES
SUCCESSORIS DEL CALIFAT PELS VOLTS DE L’ANY 661.
AQUESTA DIVISIÓ TÉ ELS SEUS ORÍGENS EN EL
CONFLICTE GENERAT ARRAN DE LA SUCCESSIÓ DEL
CALIFA UTHMAN IBN AFFAN.

GRUPS
HETERODOXOS
▪Drusos
▪Ahl-E Haqq
▪Mahdavisme
▪Ahmadia
▪Ciència Morisca
▪Nació de l’Islam
▪Submitters («Sotmesos»)

FES RELACIONADES
▪Babisme
▪Fe Bahá’i
▪Sikhisme

IMAMISME O DUOCEDIMAMISME

Els imamites consideren que el dotzè imam reapareixerà
just abans del dia del Judici Final per redimir els homes.
Són l’escola xiïta més extensa (un 85%), Predominen a
l’Azerbaidjan, l’Iran, l’Iraq, el Líban i Bahrain; també té
seguidors al Pakistan, Kuwait i l’est de l’Aràbia Saudita. Es
divideixen en subgrups, encara que aquests no es
consideren sectes diferents: l’Escola de dret jafarita, la
més extesa; Ussulisme, concentrats a l’Iraq, Iran i
Líban; Akhbarisme, present a Bahrain; Xaykhisme,
minoria a Iraq i Iran; l’escola jurídica bàtini Alevis: uns 25
milions repartits entre Turquia, els Balcans i Azerbaidjan.

ISMAÏLISME

Accepten la mateixa cadena inicial d’imams com a
descendents de Muhàmmad a través de la seva filla Fàtima,
però divergeixen sobre la successió del sisè imam, Jàfar as-
Sàdiq; els ismaïlites eren partidaris del fill gran de
Jàfar, Ismaïl, com a següent imam, mentre que el imamites
acceptaren un fill més jove, Mussa al-Kàdhim. Avui dia, eñs
ismaïlites es concentren al Pakistan i en altres indrets de
l’Àsia del Sud. Es pot parlar de quatre branques: Nizarites (la
més extesa, amb un 90% d’ismaïlites: consideren l’Aga Khan
l’imam vivent que personifica l’autoritat suprema a la Terra),
Mustalites, Zaidites i d’altres (que discrepen en la successió
d’imams).

ESCOLESTEOLÒGIQUES

▪Qadarisme
▪Murgisme
▪Mutazilisme
▪Aixarisme
▪Maturidisme
▪Atharisme
▪Zahirisme

ESCOLES I MOVIMENTS DERIVATS

▪Wahhabisme:moviment reformador, purità i legalista, creat al segle
XVIII per Ibn Abd-al-Wahhab i difós a i per l’Aràbia Saudita. Té l’objectiu de
restaurar un islam pur, desempallegat de les innovacions aportades per la
tradició, que considera desviaments herètics i idòlatres ja que només les
primeres tres generacions de musulmans (sàlaf), és a dir, la dels
contemporanis de Muhàmmad (sahaba) i les dues següents, constitueixen
exemples vàlids per a la pràctica de la religió. Titllen el sufisme i
el xiisme d’heretgies.
▪Salafisme: Apareix a Egipte a finals del s. XIX com una via de
modernització de l’islam, amb dues vessant, la tradicional o extremista i la
reformadora o moderada
▪Deobandi: Antioccidental, aparegut el 1886 al subcontinent indi.
▪Barelvi: Antioccidental, també aparegut el 1880 al subcontinent indi, amb
ritus de sufisme pipular.
▪Germans Musulmans: Organització fundada per l’erudit egipci Hassan
al-Banna l’any 1928 amb xarxes d’assistència social populars, el moviment
més gran dins del sunnisme. Pretenen la islamització de la societat.
Arribats democràticament al poder a Egipte, en foren desallotjats.
▪Jamaat al-Muslimín:Moviment extremadament rigorista, nascut al sud-
est asiàtic el 1960, actualment estès al Pakistan; molts grups extremistes i
terroristes islàmics se’n reivindiquen seguidors.

LES GRANS FACCIONS ISLÀMIQUES



un parxís en què cada facció juga les seves fitxes amb
aliances secretes, encara que siguin contra natura. Hi
trobem les forces governamentals xiïtes amb el suport
de l’Iran, del govern iraquià i de l’exèrcit del grup po-
liticomilitar libanès anomenat Hezbol·lah, també xi-
ïta. Lluitant contra el règim hi trobem tres exèrcits: un
grup lligat a Al-Qaeda anomenat Front Al-Nusra,
l’Estat Islàmic i l’Exèrcit Sirià Lliure, en vies de des-
aparició malgrat haver estat inicialment el canalitza-
dor de l’ajuda militar nord-americana, turca i france-
sa,entred’altres.Amés,tenim,tantalnorddeSíriacom
alnorddel’Iraq,unaimportantpoblaciódekurds.Són
musulmans sunnites, però estructuren la seva iden-
titat més per mitjà de l’ètnia pròpia i de la cultura d’in-
fluències socialistes al voltant de la religió.

LA INÒPIA OCCIDENTAL DAVANT DELS
NUCLIS ISLAMISTES MÉS RECENTS
La inòpia d’Occident és palesa si ens adonem que
algunsdelsnuclismésrefractarisalanostracivilització
–des del wahhabisme als Germans Musulmans–
han estat creacions relativament recents enfront de
les quals no s’ha fet absolutament res. Això és para-
digmàtic en el cas d’Al-Qaida (literalment «la base»,
«el fonament» o «el mètode»), actualment una xarxa
d’organitzacions fonamentalistes islàmiques d’abast
mundial originada el 1988. Els seus fundadors van ser
el xeic Abdul·là Iússuf Azzam i el seu alumne, Ossa-
ma bin Laden, un milionari d’origen saudita. S’origi-
nà el 1988 com una escissió de Màktab al-Khada-
mat (MAK), organització fundada el 1980 amb suport
d’Aràbia Saudita amb la finalitat d’expandir el movi-
ment de resistència contra les forces soviètiques a l’Af-
ganistan en un moviment panislàmic.

Expliquem-ho. Quan va arribar la independèn-
cia de Pakistan el 1947, la Província de la Frontera
Nord-oest, amb Peshawar de capital, va quedar dins
el Pakistan tot i que molts paixtús volien formar el
Paixtunistan i unir-se als seus compatriotes de l’Af-
ganistan. Quan els soviètics el 1979 van ajudar el go-
vern de l’Afganistan, on les forces comunistes havien
enderrocat al govern conservador i volien eliminar
el feudalisme i el clericalisme, la zona va servir de re-
fugi a terroristes que lluitaven contra els soviètics ja
que suposaven una amenaça contra l’Islam. Quan
la retirada de tropes soviètiques el 1988, els talibans,
inicialment bandejats pels tadjiks i altres grups in-
tegristes amb suport massiu nord-americà i dels ser-
veis secrets pakistanesos, acabaren imposant-se
(el 1996 prengueren Kabul, capital d’Afganistan) amb
l’ajut d’Al-Qaida. Rere l’atemptat de les Torres Bes-
sones (2001), tropes angloamericanes van fer cau-
re el règim talibà, acusat d’amagar Bin-Laden, cap
de la xarxa terrorista fonamentalista islàmica al-Qai-
da, i suposat autor dels atemptats, per instal·lar un
govern lleial. Tanmateix, malgrat les eleccions i la
constitució del 2004, el retorn dels refugiats del rè-
gim talibà, sobretot del Pakistan, i la desastrosa si-
tuació econòmica del país van afavorir el cultiu de
l’opi i el narcotràfic, que durant el període dels tali-
ban havia estat prohibit, i res no ha aconseguit es-
tabilitzar la situació, ni tan sols la signatura d’un acord
entre el Pakistan, l’Afganistan i el Turkmenistan l’a-
ny 2002 per a la construcció d’un oleoducte que re-
correria aquests tres països. El país està sotmès a una
situació de guerra constant i la resistència paixtú al
domini americà ha convertit Peshawar en una de les
ciutats més perilloses del món.

Occident ha pagat cares les guerres de Kuwait,
Iraq, Afganistan, Líbia… i sembla que encara no hagi
après que abans dels míssils cal deixar caure cultu-
ra. El xoc entre sunnistes i xiïtes repeteix el xoc en-
tre protestants i catòlics de fa més de tres segles i, des
d’aleshores, els catòlics vam aprendre a reinterpre-
tar d’una altra manera el nostre Llibre Sagrat. Quan
farem els possibles perquè a les universitats del món
àrab surtin exegetes com cal de l’Alcorà?

ELS DEBATS INTERNS
L’oposició sunnisme-xiisme és la dimensió confes-
sional d’aquesta guerra interna de l’islam. El pro-
blema i la complexitat es fan més grans quan en el
si d’aquestes confessions veiem corrents també ir-
reconciliables. Els debats interns del grup xiïta ma-
joritari, el dels imamites, giren sovint entorn de la le-
gitimitat del xiisme polític inaugurat amb la revolució
de Khomeini. El xiisme originari va desenvolupar una
mística de l’ocultació en el context de persecució per
part dels sunnites que va fer veure amb recel tota par-
ticipació política fins a la tornada de les seves figu-

res messiàniques del fi-
nal dels temps, el Mandíi
Jesús. El xiisme, doncs,
duu a la sang una distin-
ció entre política i religió
veritable.

Per la seva banda, el
sunnisme (que repre-
senta el 90% de l’islam)
discuteix sobre l’abast de
la llei islàmica. El cor-
rent majoritari el po-
dríem anomenar «tradi-
cionalisme». És el que
accepta l’islam tal com
ha arribat als nostres
dies, sense qüestionar
especialment les tradi-
cions culturals i religioses
que ha rebut de les ge-
neracions anteriors. Tan-
mateix, algunes d’a-
questes tradicions po-
den haver accentuat en-
cara més el patriarcalis-
me alcorànic, per la qual
cosa de vegades hi tro-
bem grups de dones amb
metodologia fonamen-
talista que paradoxal-
ment es declaren femi-
nistes. Ara bé, també es
dóna el cas de corrents
reformistes que es deixen
interpel·lar per la mo-
dernitat. Els Germans
Musulmans només pre-
nen de la modernitat allò
que els serà útil per a is-
lamitzar la societat, en la
línia d’un fonamentalis-
me més docte. El tradi-
cionalisme islàmic egip-
ci els està combatent fe-
roçment. Altres refor-
mismes són molt més
sincers, ja que rellegeixen
l’Alcorà i la sunna per
cercar fonaments islà-
mics en bona part dels
drets humans. Sense ne-
gar el dogma de la fi de la
revelació legislativa, fan
un «esforç interpretatiu»
per tal de deslligar l’islam
del sistema polític califal,
situant la qüestió del vel
en el lloc just i arribant
fins i tot a besllumar
al·lusions alcoràniques
que apunten cap a la
prohibició de la poligà-
mia.

En aquest esforç in-
terpretatiu, hi té un pa-
per crucial la crítica de
l’autenticitat de molts
hadits o relats sobre la
vida de Muhàmmad
que es van posar per
escrit dos segles des-
prés. Tanmateix, encara
cal dur a terme un veri-
table estudi científic so-
bre els orígens de l’islam
i sobre la història de la
redacció de l’Alcorà. Tot
i que això pugui produ-
ir pànic a molts musul-
mans, és l’única mane-
ra de desmuntar, des de
l’arrel, la interpretació
violenta literal d’alguns
salafís. El camí és llarg,
però si Occident fos ca-
paç de canviar cultura
per míssils, resultaria
menys car i el rostre de
l’islam canviaria radi-
calment. �
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� ISLAM: Literalment significa «submissió a Déu».
�MUSULMANS: (literalment «els que se sotmeten a Déu»). Són els que

professen l’islam, una religió abrahàmica monoteista basada en el Llibre
sagrat, que els musulmans consideren la paraula literal de Déu revelada al
profeta Muhammat.

� LLIBRE SAGRAT: Alcorà («lectura en veu alta», «recitació», «predi-
cació»). Escrit en un estil proper a la poesia. Segons la llegenda, Muhammad
hauria transmès oralment les revelacions que va rebre durant vint anys de
l’àngel Gabriel i els auditors les van transcriure en fulles de palmera, trossos
de cuir o ossos. A la mort del Profeta, l’any 632, es van començar a reunir els
textos fins a quedar fixats, durant el califat d’Uthman ibn Affan (644-655),
amb la forma que avui presenten: 114 capítols (sures), cadascun dividit en
versicles (aleies). El llibre mai no ha estat sotmès a una crítica científica so-
bre les fonts i la història de la seva redacció com ho ha estat la Bíblia cristiana,
de la qual té plagiades moltes pàgines. S’ha arribat a dir que gran part de l’Al-
corà és anterior a Muhammad.

�PILARSDEL’ISLAM:xahada (professió de fe), zakat (impost alcorànic),
salat (pregària canònica), sawm (dejuni del Ramadà), hajg (pelegrinatge).

� ISLAMISME [POLÍTIC]: És un conjunt heterogeni d’ideologies que
mantenen que l’islam és no només una religió sinó també un sistema po-
lític i que els musulmans moderns han de tornar a les arrels de la seva fe i
unir-se políticament reforçant la xària (llei islàmica), la unitat panislàmi-
ca i el retorn del califat. Comprèn visions i ideologies diverses i aplega mo-
viments tan diversos com els Germans Musulmans (que arribaren demo-
cràticament al poder a Egipte), el seu braç Gihad islàmic, Hamàs, Jamaat-
e-Islami («Assemblea Islàmica», partit indi fundat el 1941 lligat a Afganis-
tan i Pakistan), Al-Qaida, etc.

�EL GIHAD O JIHAD: («esforç», «lluita», derivat del verb jahada, «es-
forçar-se») És un terme islàmic que fa referència a un deure religiós de tots
els musulmans («esforçar-se en el camí de Déu»), sovint malentès com a «gu-
erra santa» contra els infidels (terme encara avui controvertit).

� EL FONAMENTALISME ISLÀMIC:Defineix els posicionaments re-
ligiosos que reclamen un retorn a la puresa de «l’islam original», caracteritzats
per la seva oposició més o menys aferrissada a l’Occident com a símbol de
corrupció i degeneració i perquè consideren que la xària o llei islàmica és
suficient per a regir la societat, fent-ne sovint una interpretació literal extre-
madament rigorista fins a defensar, des del radicalisme, la lluita armada (gu-
erra santa).

� L’ESTAT ISLÀMIC: També conegut com a Daeix o Estat Islàmic de
l’Iraq i el Llevant (ISIL) és un grup armat islamista que opera a Síria i a l’I-
raq, on ha autoproclamat la fundació d’un califat, i que té aspiracions ter-
ritorials sobre tot el «Llevant àrab» (Líban, Síria, Iraq, Jordània) per a in-
cloure-hi totes les poblacions àrabs que van quedar separades amb el re-
partiment entre França i el Regne Unit després de la Primera Guerra Mun-
dial. Inicialment lligat a Al-Qaida.

�AL-QAIDA O AL-QAEDA: (literalment «la base», «el fonament» o «el
mètode») És una xarxa d’organitzacions fonamentalistes islàmiques d’abast
mundial originada el 1988.

�TALIBANS: (en paixtú, «estudiants religiosos», «seminaristes») Règim
fonamentalista fundat el 1994 i instaurat a Afganistan entre 1997 i 2001, ac-
tualment estès a les zones frontereres del Pakistan. Proper al misticisme sufí,
consideren apostasia el xiisme. Lligats a Al-Qaida.

�BOKOHARAM: («La pretensió humana és anatema»; de vegades in-
terpretat com a «l’educació occidental és pecat») Es tracta d’un grup terro-
rista islàmic de caràcter fonamentalista actiu a Nigèria relacionat amb Al-Qai-
da.

� EL SALAFISME: (de sàlaf : «predecessors» o «primeres genera-
cions») És un moviment reformista musulmà sorgit a Egipte a la fi del se-
gle XIX en el context de la Nahda o renaixement cultural àrab. El salafis-
me té dues vessants: una, de caire tradicionalista influenciat pel wahhabisme
saudita, rebutja la modernitat procedent d’Occident com a quelcom in-
trínsecament destructor de l’islam (així se’l lliga a Al-Qaida) i, l’altra, amb l’ob-
jectiu de reformar la doctrina islàmica per a adaptar-la als nous temps (el mà-
xim exponent de la qual seria la Turquia d’Atatürk).

� EL SUFISME: És una tradició mística islàmica de caràcter esotèric,
practicada per musulmans però també per no musulmans, que abasta una
gran amplitud de pràctiques dedicades a l’amor diví i al cultiu del cor. Aques-
ta mística té per finalitat última accedir a la «presència» i el coneixement de
Déu directament, i no per mitjà de les normes i formulismes establerts per
la llei islàmica. Per això l’islam oficial (com el Cristianisme oficial devers els
seus místics) no l’ha encoratjat mai en excés./ L.B.G.

Conceptes inicials
per orientar-se


