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E ntre fills demusul-
mans catalans cir-
cula aquests dar-
rers dies un mis-
satge en el qual
se’ls demana que

incloguin a la seva foto de perfil
de WhatsApp i del Facebook la
frase “Déu és únic i el seu profeta
és Mahoma”. Alguns, molts, no
sabem quants, ho han fet. Simpli-
fiquen el missatge. Canvien la se-
va foto per la paraula Mahoma.
És simplement una manera de
mostrar la seva identitat.
En uns 200 centres escolars de

França (són dades del ministeri
d’Educació francès) s’han pro-
duït petits incidents en els dar-
rers dies, lamajoriamotivats per-
què alguns alumnes d’origenmu-
sulmà es van negar al minut de
silenci per les víctimes de París.
Per ells, la llibertat d’expressió
no és sagrada, no es pot ridiculit-
zar la seva religió.
Dues anècdotes que se super-

posen a les afirmacions, reitera-
dament repetides, que la matan-
ça a la seu deCharlieHebdo qües-
tiona la identitat europea. Yolan-
daOnghena, investigadora del Ci-
dob, afirma que “el retret que se

li pot fer a Europa és que no ha
sabut crear aquesta identitat, ai-
xò és, donar una resposta a les de-
mandes de les noves genera-
cions”. Les segones o terceres
generacions d’immigrants, que
han nascut ja aquí, no s’han po-
gut identificar amb una Europa
que no els ofereix futur, per
l’atur, per la crisi, per l’augment
de la desigualtat social. “I en can-
vi –afegeix Onghena– els contac-
tes transnacionals els ofereixen
una cohesió, la possibilitat de

vincular èxits i fracassos, sentir-
se units, encara que sigui per un
enemic comú”.
De sobte la cancellera alema-

nya Angela Merkel declara que
“l’islam és part d’Alemanya”. La
mateixa dirigent que el 2010 va
donar per fracassada la “societat
multicultural”. I Obama, tres
dies després, afirma que “els mu-
sulmans no se senten europeus” i
crida Europa a “integrar l’islam”.
La professora Onghena recorda
que més enllà de l’euro i d’altres
iniciatives econòmiques, la UE
“es percep com una superestruc-
tura, situada a Brussel·les, que

prepara projectes abstractes”. I
es remet a Jacques Delors quan
fa ja més d’un decenni “ens deia
que les identitats nacionals ens
han fet molt mal, no volem una
identitat europea sinó construir
alguna cosa on la gent se senti
implicada”.
Obrir un diàleg entre les dife-

rents comunitats, potenciar els
valors democràtics, reforçar els
eixos de l’Estat de benestar com
l’educació, la sanitat i l’oportuni-
tat del treball, és una manera de
donar resposta a aquests joves.
AmadorVega, catedràtic d’Hu-

manitats de la Universitat

Pompeu Fabra, assenyala que “el
problema de les identitats, siguin
les que siguin, és la base sobre la
qual es forgen. Si l’europea
occidental a la segona meitat del
segle XX ha estat principalment
econòmica està clar que quan hi
ha una forta crisi dels mercats,
aquesta identitat se sent
amenaçada. Llavors apareix la lli-
bertat com a màxim exponent
cultural”.
És el que es defensa a lesmani-

festacions, la llibertat d’expres-
sió. “Je suisCharlie”. AmadorVe-
ga considera que “la llibertat d’ex-
pressió en la cultura europea té
sentit si es construeix amb res-
pecte, quan és el resultat de l’edu-
cació d’uns valors comuns accep-
tats per una majoria, tenint en
compte la realitat de les mi-
nories, i no d’uns ídols, siguin reli-
giosos o laics”.
Però, hi ha acord sobre la lliber-

tat d’expressió i els seus límits?
L’humorista Manel Fontdevila,
exdirector d’El Jueves (del 2000
al 2004), ha tingut diversos pro-
blemes amb les seves vinyetes
(per una sobre el príncep Felip el
2007 va ser segrestada la revista i
ell mateix la va abandonar el
2014 quan la direcció li va retirar
una portada sobre l’abdicació del
Rei; i el 2009 se’l va acusar d’anti-
semita per una altra a El Público
sobre el conflicte palestino-israe-
lià). La seva opinió és rotunda:
“Nohi ha d’haver límit a la lliber-
tat d’expressió. Això sí, no s’han
de dir mentides, ni injuriar, però
això ja està regulat. A Espanya hi
ha una llei que protegeix la reli-
gió de la blasfèmia i també el Rei.
Un humorista sap que tot forma
part del contracte amb la perso-
na que et llegeix. Si dius barbari-
tats et deixaran de llegir”. I sobre
el cas del còmic Dieudonné, em-
presonat per la frase “Je suis
Charlie Coulibaly”? “Permi no té
sentit il·legalitzar la frase, això su-
posa que la gent no sap llegir i és
ximple, em sembla hiperrealista.
L’únic que provoca és que més
gent decideixi escoltar-lo. És el
mateix de Charlie Hebdo, abans
venien 30.000 exemplars, ara en
vendran 7 milions”. Fontdevila
reconeix que “en el tema religiós
és més difícil conèixer els límits
perquè t’enfrontes amb creences
o sentiments. A El Jueves els
grans problemes eren el futbol
–ningú no és tolerant amb el seu
equip–, el nacionalisme i la reli-
gió... Qüestió de creences”.

LES IDENTITATS

Joves musulmans
catalans posen la
paraula Mahoma en el
seu perfil de Twitter

Els Europeus Patriòtics con-
tra la Islamització d’Occident
(Pegida, per les seves sigles
en alemany) volen salvar Eu-
ropa, però en el seu ideari de
19 punts “la conservació i
protecció de la nostra cultura
occidental de caràcter judeo-
cristià” (sic) ocupa el tretzè
lloc, per darrere de considera-
cions diverses sobre l’enemic
exterior: musulmans que no
s’integren, demandants d’asil
en augment, immigrants eco-
nòmics aprofitats, i terroris-
tes i delinqüents estrangers.
En les seves marxes dels

dilluns a Dresden porten ban-
deres germàniques, pancartes
de tarannà antipolític i alguns
crucifixos, però mai no se’ls
ha vist enarborar citacions de
Goethe, Schiller, Luter, Höl-
derlin o Kant, figures de la
cultura alemanya i europea
que tot alemany escolaritzat
(patriòtic o no) hauria de vin-
cular a la seva identitat.
Les matances gihadistes a

França els han donat ales
(argument: “ja us ho vam
dir”), i l’Europa abreujada
que prediquen les seves si-
gles facilita la seva expansió
continental via Facebook. Ja
hi ha Pegidas a diversos paï-
sos, entre ells Espanya, filial

que vol manifestar-se demà a
Madrid. I Pegida agrada al
partit Plataforma per Catalu-
nya, dos dels líders del qual
van ser dilluns passat a la
marxa de Dresden. Partits
euròfobs o d’extrema dreta
com el Front Nacional fran-
cès, l’UKIP britànic, l’ale-
many AfD o el neerlandès
Partit de la Llibertat, criden a
protegir Europa (la seva prò-
pia eurofòbia no sembla pas
ser per a ells un problema)
de l’islamitzador de fora, obli-
dant que molts terroristes
gihadistes van néixer aquí i

han anat a les nostres esco-
les. L’Europa homogènia que
volen ja no existeix; viuen al
seu sòl uns 44 milions de
musulmans. El repte és que
el sistema educatiu els ense-
nyi bé Goethe, Voltaire, Cer-
vantes, Shakespeare i Miquel
Àngel de petits, perquè de
grans puguin suportar amb
estoïcisme que les revistes
com Charlie Hebdo siguin
lliures de satiritzar les seves
creences.

L’Europa abreujada
quepredicaPegida

No enarboren citacions
de Goethe, Schiller
o Kant, grans figures
alemanyes de la
identitat europea

La massacre de París escalfa el debat sobre els límits de la llibertat d’expressió

YOLANDA ONGHENA, CIDOB

“El retret que se li
pot fer a Europa és
que no ha sabut crear
una identitat”

María-Paz López

Cultura

Laidentitateuropea
entraencrisi

Ni laUE ha estat capaç d’oferir un projecte de futur
als jovesmusulmans ni s’entreveu un islam europeu

ANÀL IS I
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Rei Lear@teatrelliure
Extraordinari tot! Tres hores de
teatre elevat a l’enèssima potència.
Ni una tos!

La crítica lleva 20, 30 años
considerando Savolta el inicio de la
nueva narrativa española, pero el
padre Muñoz (Molina) se entera hoy

“Es evidente que un libro como
Bridget Jones no le interesa
demasiado a un hombre, pero tampoco
me interesa demasiado a mí”

Caitlin Moran Escriptora

Espantada per l’afirmació al Times
d’avui que hi ha hagut tres guerres
mundials. Quant de temps he estat
adormida?

#tuitsdecultura Núria Ribó Periodista
@laribocrusat

Luis Magrinyà Escriptor

Ferran Sáez, filòsof i professor
de Blanquerna (Universitat Ra-
mon Llull), difereix. “No existeix
la llibertat d’expressió al cent per
cent. O és que potser és possible
posar un anunci amb imatges de
nens dirigit a pederastes? Tots
vam estar d’acord a condemnar el
concurs de caricatures a l’Iran so-
bre l’Holocaust, el 2006. Perquè,
amb raó, diem que no es pot jugar
amb l’Holocaust o la pederàstia o
les persones ambun càncer termi-
nal. Doncs he de dir que les cari-
catures de Mahoma, com les de
Buda o la Santíssima Trinitat, no
em fan cap gràcia. I a molta gent
els ofenen. Hi ha límits a la lliber-
tat d’expressió, potser hauríem
de parlar del respecte al sentit co-
mú, encara que no ens posaríem
fàcilment d’acord. En un cert
món de la comicitat han jugat
sempre a la bufonada però no li
veig cap gràcia”. Un debat en el
qual ha intervingut el papa
Francesc, contrari també a un hu-
mor que ofèn els islamistes.

En aquest necessari diàleg so-
bre identitats–també sobre lliber-
tats–, apareix un altre problema:
la falta d’associacions fortes i lí-
ders entre els musulmans. “L’is-
lam europeu s’ha deixat en mans
dels tabligs, de predicadors que
han iniciat una radicalització”
diu Onghena. No s’ha consolidat
un islameuropeu,malgrat ser rei-
vindicat per alguns pensadors.
No hi ha hagut cap interès.
Europa sol reaccionar quan es

veu amenaçada. Ho haurà de fer.
Un diàleg que comenci per qües-
tionar certs mites. Ferran Sáez
ironitza sobre el narcissisme
d’Occident. “L’islam ja forma
part de la nostra cultura, per la
pròpia història. Vegi’s sinó la pa-
raula croissant, que neix al segle
XVII aViena quan els forners ela-
boren una pasta en forma demit-
ja lluna en al·lusió a la bandera
dels otomans que assetjaven la
ciutat. I tampoc no hem d’exage-
rar sobre certs valors. Aquests
dies Paris reivindica Voltaire.
Obliden que Voltaire també va
dir una frase com que la prova
que els negres són animals és que
en lloc de cabells tenen llana”.
Diàleg i debat. El sociòleg ale-

many Ulrich Beck ja deia el
2006: “Pot ser que el que necessi-
tem no sigui una identitat única
que vinculi totes les identitats, si-
nó un relat de l’europeïtzació
que faci comprensible la vincula-
ció d’iniciatives i fracassos”.c

@LenguayL
Marta de Blas Professora UPC
@martadblas@caitlinmoran

www.lavanguardia.com

MANEL FONTDEVILA,HUMORISTA

“No s’ha de limitar la
llibertat d’expressió;
ja està regulat no
injuriar, ni mentir”

LLEGIU LES OPINIONS SOBRE IDENTI-
TAT D’OBAMA, MERKEL I EL PAPA A

ADAM BERRY / GETTY IMAGES

D avant la commoció pro-
vocada pels assassinats
de París, els publicistes

han corregut a buscar empara
moral en els valors europeus
que suposadament configuren
la nostra consciència col·lecti-
va. Però, com sempre, ho estan
fent a través delmirall deforma-
dor que ens permet respirar
alleujat en reflectir una imatge
fal·laç de l’altre: la del bàrbar,
l’emigrant, el musulmà…
Des d’una lògica de simetria,

el primer que se’ns hauria
d’ocórrer és contraposar al mi-
rall d’aquest altre la nostra con-
dició paneuropea de cristians,
però la sagnant història del cris-
tianisme no ens concedeixmas-
sa bellesa compara-
tiva. No podem re-
córrer a Satanàs
per expulsar els di-
monis. Com acaba
d’advertir-nos el
Sant Pare, amb les
coses de menjar no
s’hi fan bromes.
Tambépodríemha-
ver recorregut al
mirall del capitalis-
me, un altre tret
paneuropeu típic,
però no sembla
que una exaltació
del mercat pugui
desencadenar l’or-
gull fervorós de la
major part de la po-
blació. Al final,
hem trobat una so-
lució de compro-
mís recorrent almi-
rall de la Il·lustra-
ció, que ni reflec-
teix un moviment
paneuropeu ni tradueix un pen-
sament original. Al segle XVIII,
els intel·lectuals britànics eren
economistes polítics exclusiva-
ment preocupats per la llibertat
del comerç, els de llengua ale-
manya eren cambralistes, atiats
pels seus prínceps per aconse-
guir més impostos, els espa-
nyols eren encara arbitristes
aterrits i els francesos eren…
philosophes. A aquests últims
són als qui, en realitat, volen re-
ferir-se els articulistes. És cert
que la majoria dels philosophes
van atacar el fonamentalisme
de les esglésies cristianes, de-
nunciant les superxeries del
dogma catòlic i la farsa dels mi-
racles, però, sobretot, el que
van fer va ser combatre el po-
der material de l’Església gal·li-
cana aliant-se amb la burgesia fi-
nancera en la lluita pel poder
polític. Els philosophes van ser
els portaveus dels valors burge-

sos i van posar a la seva disposi-
ció la defensa de la raó davant
els arguments d’autoritat dels
estaments privilegiats. Estaven
per la llibertat (sobretot econò-
mica) però no els interessava la
fraternitat, ni, molt menys, la
igualtat. Una altra cosa són les
seves declamacions públiques i
els seus arravataments humanis-
tes als elegants salons de París,
o a casa del baró de Holbach.
Eren, majoritàriament, conser-
vadors, reaccionaris i, molts
d’ells, obscurantistes, com Vol-
taire, príncep dels philosophes,
epítom de l’home il·lustrat, geni
de les lletres, egòlatra, narcisis-
ta, prestador, especulador i cor-
rupte. Les seves conviccions po-
lítiques eren serioses: “El gène-
re humà no pot existir sense

una infinitat d’homes queno tin-
guin absolutament res”. Per ai-
xò no “m’interessa la xusma, ja
que continuarà sent xusma”.
Correm el perill de creure’ns

els mites que nosaltres matei-
xos hem construït (com el de la
Il·lustració) per semblar dife-
rents, millors, que els altres. Pe-
rò ja no n’hi ha d’altres, sinó
que tots formem part d’una so-
cietat universal que hem d’alli-
berar d’extremismes laics o reli-
giosos. Una societat universal
basada en una ètica de justícia,
solidaritat i, sobretot, igualtat,
perquè la igualtat és –com deia
Spinoza– el primer principi
d’una política legítima.c

Vam inventar una
Il·lustració que no va
ser: eren reaccionaris
i fins obscurantistes,
com Voltaire

Retrat de Denis Diderot

FERRAN SÁEZ, F ILÒSOF

“Les caricatures de
Mahoma, les de Buda i
la Santíssima Trinitat,
no em fan cap gràcia”

Elmite
il·lustrat

GONZALO PONTÓN és editor del segell
Pasado & Presente

A París. Els manifes-
tants reivindiquen
Voltaire i s’esgota el seu
‘Tractat de la tolerància’

Gonzalo Pontón
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