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El neoliberalisme en el món musulmà

Batalles pròpies en guerres alienes
Aznar hauria d’adaptar la seva mentalitat estratègica a les opcions més eficaces al Pròxim Orient

S
i es busca bé per les lli-
breries de Tel Aviv o de 
Jerusalem, és possible 
trobar-hi encara algun 
exemplar de l’últim lli-

bre de Vali Nasr, titulat L’auge del ca-
pitalisme islàmic: per què la nova classe 
mitjana musulmana és la clau per der-
rotar l’extremisme, obra publicada 
aquest mateix any i que sembla que 
s’ha venut bastant bé a Israel. El bri-
llant autor, d’origen iranià i profes-
sor en diverses institucions acadè-
miques nord-americanes, sintetit-
za de manera molt clara el que ja 
era més que evident aquí i allà. És 
possible detectar-ho sota una cer-
ta diversitat de manifestacions, des 
del moviment del turc Fehtullah 
Güllen, que s’estén per l’Àsia cen-
tral exsoviètica i que recorda l’Opus 
Dei del món catòlic, fins a les desen-
fadades prèdiques del telepredica-
dor egipci Amr Jaled. El missatge 
ve a ser el mateix en tots els casos: 
si vols ser un bon musulmà, fun-
da un negoci que funcioni, fes di-
ners i crea ocupació. Per descomp-
tat, l’encarnació més brutalment 
exitosa del fenomen és Dubai, amb 
un PIB que va créixer un 267% entre 
el 1995 i el 2008, mentre les seves 
exportacions ho feien un 575% en 
aquest mateix període. Fins i tot a 
l’Iran, ADPDigital, Karafarin Bank, 
Saman, el Grup Alidad, Ruzaneh i 
Pars Online són les estrelles més bri-
llants d’una constel·lació de grans i 
modernes empreses privades que 
disputen territori a l’economia de 
l’Estat teocràtic.

 Aquest neoliberalisme musul-
mà s’enquadra i s’expressa de ma-
neres diverses, i comença a tenir els 
seus propis codis culturals, com es 
pot llegir en un llibre divertit que 
va passar injustament desaperce-
but per al lector espanyol: Muhay-
ababes, de la jove periodista brità-
nica Allegra Stratton. El problema 
d’aquesta obra és que va ser escassa 
i mal ressenyada; perquè l’assump-
te central no és l’obsessiva qüestió 
del vel al Pròxim Orient. Va molt 
més enllà, i el títol fa referència a 
aquest nou prototip de dona musul-
mana, que extreu modernitat de la 
tradició i no deixa de ser la figura 
triomfadora de la nova classe mit-
jana femenina.

EN QUALSEVOL cas, tal 
com escriu Vali Nasr, la clau per ar-
raconar el fonamentalisme islamis-
ta està aquí, en el nou neoliberalis-
me musulmà. I, lògicament, aques-
ta tendència és encoratjada i fins i 
tot fomentada des d’Occident. Fet-
hullah Gülen no viu a Turquia, si-
nó a Pennsilvània, al cor dels Estats 
Units, i des d’allà porta la seva or-
ganització. Amr Jaled es va exiliar 
a Londres quan va tenir problemes 
amb el Govern egipci. ¿Què es pot 
dir de Dubai? Atrau inversions oc-
cidentals, i fins i tot la gegant em-
presa Halliburton va decidir fa tres 
anys dividir els seus quarters gene-
rals entre Houston i Dubai. També 
Moscou inverteix en la formació re-
ligiosa, i alhora tècnica i acadèmica, 
dels joves musulmans del Caucas 
Nord i de Tatària a través d’una sè-
rie d’universitats i centres d’ense-
nyament islàmics moderats.
 És comprensible que a un polí-
tic occidental d’esquerres no li aca-
bi de fer gaire gràcia això del neoli-
beralisme islàmic. Però és que les 

ge Walker Bush. Se suposa que un 
líder neoliberal occidental, com 
és Aznar en teoria, hauria d’estar 
adaptant la seva mentalitat estra-
tègica a les opcions més rendibles 
i eficaces. Fins i tot el mateix Ne-
tanyahu, ben conegut per les seves 
posicions ultramuntanes, està po-
sant tota la carn a la graella –amb 
el suport d’Obama, precisament– 
per negociar amb l’Autoritat Na-
cional Palestina; la qual cosa, si 
té èxit, suposarà recolzar la nova 
classe mitjana palestina, que hau-
rà de vertebrar el nou Estat cen-
trat a Cisjordània. 

ÉS EVIDENT que a l’actu-
al Govern israelià i al Congrés Ju-
eu Mundial ja els va bé que un Jo-
sé María Aznar –entre altres–com-
pleixi amb el seu paper de claca, 
fent la figura de ser més papista 
que el Papa, i pròxim a l’òrbita 
ideològica de l’ultradretà minis-
tre israelià de Relacions Exteriors, 
Avigdor Lieberman. Comportar-se 
com a carn de canó d’opcions po-
lítiques estrangeres no és nou per 
a l’expresident del Govern espa-
nyol: recordem que continuava 
defensant l’existència d’armes de 
destrucció massiva a l’Iraq quan 
fins i tot el mateix Bush ja havia 
admès que no s’havien trobat.
 És comprensible que Aznar ex-
pressi una vegada més la seva frus-
tració per haver comès la terrible 
relliscada l’11-M, encara que això 
no fa sinó reafirmar la seva imatge 
de líder retirat i, com el març del 
2004, mal informat. Però, sobre-
tot, l’anècdota il·lustra els riscos 
que suposa lliurar les batalles prò-
pies en llunyanes, incontrolables i 
indesxifrables guerres alienes. H
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síntesis teòriques entre socialisme 
i islamisme van a la baixa. En canvi, 
resulta molt més eficaç i senzill re-
cordar les paraules de Mahoma: «Al-
kasib habiballah». És a dir: «El comer-
ciant és l’estimat de Déu».
 Per tot plegat resulta tan xo-
cant la presència de José María Az-
nar a Jerusalem posant en solfa el 
president Obama i defensant opci-
ons globals de confrontació amb el 
món islàmic, tesi de l’era de Geor-

Les síntesis teòriques 
entre socialisme
i islamisme
van a la baixa
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El torn

Generació 
digital

A
questa setmana és la 
més feliç de la meva vi-
da: per fi tindré un or-
dinador per a mi sol. 
Aquesta alegria tan 

gran només me l’ha espatllat el 
meu pare, que no para de remu-
gar. Però, ¿ell què sap? Si pertany 
a una altra generació endarreri-
da que no s’assabenta que nos-
altres ja hem fet un canvi evolu-
tiu. Diu que és massa aviat per fer 
aquest pas, que serà una eina con-
traproduent perquè encara que 
veu els avantatges dels mitjans 
digitals creu que ara ens disper-
sarem encara més. Generació clic, 
fa de vegades movent el cap. És 
clar, no veu que aquesta és la ma-
nera que tenim els adolescents 
d’avui de motivar-nos per apren-
dre, però, quan l’hi dic, no triga 
a cridar que quins collons, que 
formar-nos ja hauria de ser moti-
vació suficient i que a part de ser 
la generació clic som la dels espa-
vilats manipuladors que ens les 
pensem totes per fer el mínim es-
forç. No entén que aprendre amb 
ordinador és molt més divertit. 
És com un joc. «Que no, que per-
dreu molta concentració si dei-

xeu de tenir llibres en paper», in-
sisteix. «¿Que no veus que un lli-
bre és un relat? Comença i acaba, 
té un ordre, una successió lògica. 
¿Què faràs amb el digital, apren-
dre de la mateixa manera que na-
vegueu per internet, anant d’un 
lloc a l’altre? Això si no us passeu 
el dia al Facebook xatejant». Li ex-
plico que ens estalviarem molt de 
pes a les motxilles, i em diu que 
els únics que s’estalviaran haver 
de posar ordinadors com Déu ma-
na a les aules són els del Govern i 
que aquests tan petits faran que 
d’aquí uns anys tots siguem mi-
ops i geperuts. ¡Que exagerat! ¿I 
els diners què? Que l’ordinador 
el pagues un cop i prou i ja no has 
de comprar llibres. Llavors m’ha 
endinyat no sé quin discurs so-
bre com ens lliguen les màquines 
i que els llibres no s’espatllen, i 
ha acabat dient: «¿I què et penses 
tu?, ¿que els llibres digitals no es 
paguen?». Estava tan sulfurat que 
l’he deixat parlant i me n’he anat 
a intentar desactivar les restric-
cions de navegació del meu ordi-
nador. H
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El pare diu que 
aquests ordinadors 
petits ens faran
miops i geperuts
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Entre el castellà i el Barça-Madrid
A la dreta espanyola no li agrada que es barregin les urnes i el futbol

Perles del paper

dictadures, amb el temps 
s’ha convertit en la dro-
ga de les democràcies») 
i aventurava que «pot ser 
que als polítics no els va-
gi gens malament que 
els comicis coincideixin 
amb el clàssic». 
 Els dos diaris que no 
oferien peces comple-
mentàries estaven en una altra sinto-
nia. Per a La Gaceta i La Razón la cosa més 
rellevant de la convocatòria electoral
–així titulaven les seves informaci-
ons– era que coincidirà amb el Bar-
ça-Madrid. I La Razón, a més, ho cri-
ticava editorialment: «Sorprèn que 
Montilla hagi triat el 28 de novem-
bre per celebrar les eleccions cata-

L
a decisió del president Jo-
sé Montilla de celebrar les 
eleccions al Parlament el 
28 de novembre va anar 
emmascarada als diaris de 

Madrid i Barcelona d’aires futbolís-
tics, entre altres coses perquè mai 
abans ens havien convocat a les ur-
nes el cap de setmana d’un clàssic 
Barça-Madrid. La majoria dels dia-
ris oferien ahir peces informatives 
complementàries i d’opinió sobre 
la incidència que podria arribar a te-
nir aquest partit a les urnes i sobre si 
es jugarà el dissabte de reflexió o el 
diumenge. Ramon Besa, per exem-
ple, citava a El País Manuel Vázquez 
Montabán («si el futbol es va consi-
derar l’opi del poble en època de les 

valdre la reflexió i l’actitud res-
ponsable. Futbol i política formen 
una parella poc aconsellable».
 Malgrat tot, el titular més xocant 
es llegia a Abc. Titulava en primera: 
Montilla recupera el castellà en l’anun-
ci de les eleccions. I a dins hi insistia: 
Montilla es recorda del castellà per con-
vocar les eleccions el 28-N. La capçale-
ra degana de la premsa madrilenya 
de dretes canviava ahir de direc-
tor, però mantenia la seva guerra 
sense quarter contra la política lin-
güística destinada a normalitzar 
l’ús de la llengua pròpia de Catalu-
nya, campanya en què va a l’una 
amb El Mundo. Tant, que eren els dos 
únics diaris de Madrid i Barcelona 
que ahir, com abans-d’ahir, destina-
ven dues pàgines cada un a aplau-
dir els últims recursos i denúncies 
contra la política lingüística catala-
na i el que ja titllen d’«insubmissió 
política de la Generalitat». H XAVIER 
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lanes, ja que és el cap de setmana 
del derbi Barça-Madrid. No sembla 
gaire oportú barrejar els dos esde-
veniments. El futbol –i encara més 
en partits de màxima rivalitat– pro-
voca emocions col·lectives, a ve-
gades poc edificants, que no són 
les més apropiades per a una jor-
nada electoral en què ha de pre-


