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A mig pal. Guàrdies republicans col∙lo
quen la bandera francesa a mig pal al
palau de l’Elisi, seu de la presidència
del país

històric d’Istanbul, i
deixa 12 ciutadans
alemanysmorts i alguns
altres estrangers ferits.

19/III/2016 ISTANBUL
Un terrorista suïcida s’im
mola al carrer Istiklal, el
barri comercialméspopu
lar d’Istanbul. Entre les
víctimesmortals hi ha tres
turistes israelians i un
d’iranià. Segons elministre
de l’Interior turc, l’atacant

pertanyia a l’EI i era turc.

22/III/2016 BRUSSEL∙LES
Tres terroristes de l’EI,
tots denacionalitat belga,
s’immolen a l’aeroport
Zaventem i a la cèntrica
estació demetrodeMael
beekde la capital belga,
llevant la vida a 32perso
nes i deixant unsdos cen
tenars de ferits. Lapolicia
assenyala els vincles entre
els atacs deBrussel∙les

i deParís denovembre.

14/VI/2016 PARÍS
Un francès d’origenmar
roquí assassina apunyala
des un capdepolicia i la
sevadona, tambépolicia,
a la perifèria deParís.
L’atacant va assegurar
que a la cridade l’EI.

28/VI/2016 ISTANBUL
Tres suïcides ambbombes
obren foc i després s’im

molen a l’aeroportAta
turk, causant 45morts i
centenars de ferits. Tur
quia culpa elsmilicians de
l’EI, procedents depaïsos
de l’antigaUnió Soviètica.

14/VII/2016 NIÇA
Uncamió envesteix una
multitudque celebra la
festa nacional deFrança,
matant almenys 84perso
nes. El terrorista és un
francès nascut aTunísia.

del conductor, va explicarMolins.
Mohamed Lahouaiej Bouhlel,

de 31 anys, camioner, pare de tres
fills i divorciat de la seva dona
–ahir a la tarda sota custòdiapoli
cial– tenia antecedents per vio
lències i delictes comuns de pa
sucat amb oli, comesos entre el
2010 i el 2016.Resident aNiçades
de fa anys i titular d’un permís de
residència francès des de feia una
dècada, almarçhavia estat jutjat i
condemnat a sis mesos de presó,
sense ingressarhi, per violències
comeses al gener, però era com
pletament desconegut pels ser
veis de seguretat i de moment no
esdisposadecap indici queapun
ti a radicalització religiosa o giha
disme. La data de la seva matan
ça, el 14 de juliol, festa nacional
francesa, suggereix, d’altra ban
da, una intenció.

“S’investiga com va aconseguir
l’arma, si té còmplices i si tenia
relació amb alguna organització
terrorista”, va explicar Molins.
Mentrestant, els veïns del barri
descriuenel tunisià comunhome
reservat, que no responia a les sa
lutacionsdebondiaa l’escala,poc
religiós, que no anava a la mes
quita, i amant de la salsa i les no
ies. “Elmespassat va començar el
Ramadà però no el va observar”,
va dir un d’ells. “Permi que és un
guillat”, en va dir un altre.
La regió de Niça (Alps Marí

tims) respon del 10% dels giha
distes francesos que vanmarxar a

combatre a l’Orient Mitjà, comp
ta amb 200 persones fitxades i
120 casos de menors en perill de
radicalització.
L’estat d’urgència decretat a

França al novembre i que havia
de ser aixecat el 26 de juliol serà
prolongat tres mesos més, fins a
l’octubre, quan sumarà 11 mesos,
va anunciar François Hollande.
Lavigília, el president francèsha
via anunciat el seu final, encara
que, va dir: “L’amenaça terrorista
continua sent forta”.
Celebrant ahir i avui consells

de defensa amb la cúpula de la se
guretat francesa, Hollande ha
deixat clara la seva voluntat d’in
crementar l’acció militar france
sa a Síria i l’Iraq, la segona occi
dental després de la dels Estats
Units, tal comvaaconsellar la set
mana passada la comissió d’in
vestigació dels atemptats de l’any
passat.
França ha declarat tres dies de

dol nacional i el seu president,
que ahir es va traslladar a Niça
amb el primer ministre, Manuel
Valls, i altres membres del seu
Govern, ha cridat a la unitat dels
francesos. No hi ha hagut reivin
dicació de l’atac.c

L’analista francèsMoussa Bourkba adverteix que buscar sempre
el vincle islamista és participar en la propaganda dels gihadistes

Caure en el joc de l’EI

FÉLIX FLORES
Barcelona

E ls simpatitzants del
gihadisme es van
despatxar a gust ahir
al matí a les xarxes

socials celebrant l’atemptat de
Niça. En alguns casos, feien
crides a envair les etiquetes
que a Twitter expressaven so
lidaritat amb les víctimes uti
litzant vídeos i “qualsevol ma
terial” relacionat amb l’Estat
Islàmic. Però mentre tothom,
polítics imitjans de comunica
ció, assenyalava l’organització
gihadista com a responsable,
sense tenir encara cap dada de
la investigació policial, l’EI
guardava silenci.
L’Estat Islàmic és una orga

nització que es pretén seriosa,
almenys en la mesura de les
seves ambicions. Reconeix o
acull els terroristes que actuïn

ennomseuperòno s’atribueix
actes a la lleugera. Així, va po
der haverse aprofitat del si
nistre de l’avió d’Egyptair, les
causes del qual encara es des
coneixen, però no ho va fer.
Un reconeixement oficial exi

geix que el terrorista faci en al
gunmoment, o deixi, al seu or
dinador o de qualsevol altra
manera, un missatge afirmant
que actua en nom de l’auto
anomenat califat.
“No hi ha cap dubte que el

14 de Juliol era el moment

propici per cometre un
atemptat, però a part dels seus
seguidors o simpatitzants, les
agències de l’Estat Islàmic i
d’AlQaida han estat molt si
lencioses”, assenyalava ahir
MoussaBourkba, investigador
francèsdelCidob i undelsmés
atents observadors del feno
men Estat Islàmic. Cal recor
dar que en lamatançad’Orlan
do, l’individu que va atacar el
club gai ho va fer motivat per
l’odi i per problemes d’identi
tat sexual poc assumibles per
la ideologia gihadista.
La qüestió és si els gihadis

tes poden mostrar un signe de
debilitat en assumir i reconèi
xer com a propi qualsevol atac
comès pel boig de torn.
“En absolut! –opinaMoussa

Bourkba–. Crec que el gran
error és continuar considerant
que l’EI és una organització
que té un territori, perquè l’al
tra meitat de l’organització és
fora i està tenint un èxit bru
tal”, fins i tot malgrat que
l’agressor d’Orlando simple
ment fos algú que provés “de
donar sentit al seu acte” en
vincularlo amb l’EI.
Per a Bourkba, els dos fenò

mens, el militar i el terrorista,
haurien de ser abordats sepa
radament. L’Estat Islàmic està
sent debilitat a terres de Síria i
l’Iraq, però res no impedeix a
qualsevol boig de matar en
nom seu.
“Aquesta és lamàgia delmo

viment”, afirma Bourkba. El
terrorista “no té per què ser un
islamista radical”, i de fet,
l’origendelinqüencial és comú
en molts casos. I és precisa
ment aquell factor el que hau
ria de servir per desvirtuar la
ideologia de l’EI.
“Aquell punt és fonamental.

Tot depèn de com els polítics,
els periodistes, i fins i tot al
guns analistes reaccionen
–diu l’analista francès–. Quan
sento el meu president parlar
de bombardejar a Síria, està
actuant a cegues, està donant
sentit a tot això. Si busquem
vincles islamistes de seguida
estem participant de la propa
ganda de l’EI. L’Estat Islàmic
és una multinacional que està
donant sentit a bojos de tot el
món, i nosaltres estem partici
panthi. Fa dos anys que caiem
en el seu joc”.c
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Familiars de víctimes, ahir davant l’hospital Pasteur de Niça

“L’Estat Islàmic
és unamultinacional
que està donant
sentit a bojos
de tot elmón”

FORTA AMENAÇA

Hollandedecreta tres
diesdedol iprolonga
l’estatd’urgència
finsa l’octubre

DEFENSA

El president anuncia
un augment
de l’acciómilitar
a Síria i l’Iraq

KETEVAN KARDAVA / GETTY

Duesferidesen l’ataca l’aeroportdeBrussel∙les


