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fugiats: “Potser n’hi ha un que va ve-
nir amb un passaport fals de Síria, 
però els altres sis eren francesos; 
aquests arguments només servei-
xen a monsenyor Cañizares”, diu Vi-
lanova, en referència a les paraules 
de l’arquebisbe de València, que va 
afirmar que “la invasió [sic] de re-
fugiats no és del tot aigua clara”. 

Combatre l’exclusió de les 
comunitats musulmanes 
A Europa hi ha el front de l’encaix 
sociopolític de les comunitats mu-
sulmanes, el problema de l’ascensor 
social i la crisi identitària dels joves 
que tot i ser fills o néts de francesos 
encara són considerats “de segona o 
tercera generació”. Ho deia fa uns 
dies a l’ARA la sociològa francesa 
d’origen turc Nilüfer Göle: “No vo-
lem donar visibilitat als musulmans 
d’Europa. I crec que si no els donem 
un lloc, si els arraconem en la vida 
quotidiana, acabem jugant el ma-
teix joc que els jihadistes”.  

Contrarestar la Jihad  
a les xarxes socials 
La jihad de tercera generació de l’EI 
es caracteritza també per l’ús de les 
xarxes socials, que els han permès 
“eliminar barreres per reclutar i or-
ganitzar-se de manera eficient”, a 
través d’un canal directe amb els jo-
ves. Des dels atacs de divendres hi 
ha hagut centenars de milers de 
tuits proislamistes. “Occident té 
més recursos, millor tecnologia i 
més creativitat quan es tracta de 
xarxes socials. Estem abocats a es-
coltar els missatges extremistes, pe-
rò cal contrarestar-los”, escriu Fa-
rah Pandith, investigadora del 
Council on Foreign Relations.e

Error 
Els jihadistes 
desitjarien 
una operació 
terrestre 
d’Occident

Durada  
La lluita 
contra el 
terrorisme és 
un combat de 
llarg termini

 La retòrica bèl·lica d’Hollande 
recorda la de Bush en l’11-S

sa l’escriptor belga David van Rey-
brouck, que en una carta dirigida al 
líder francès assegura que França 
ha acceptat “amb entusiasme” la in-
vitació a la jihad de l’Estat Islàmic. 
“L’intent de calmar la nació amena-
ça la seguretat del món. L’opció per 
un vocabulari enèrgic és un signe de 
debilitat”, afirma en la missiva, pu-
blicada pel diari belga Le Soir. 

Una guerra llarga 
Tant Bush al seu dia com Hollande 
ahir han constatat que la guerra 
contra el terrorisme serà llarga. Tot 
i així, el president francès va deixar 
clar que el seu país no participa “en 
una guerra de civilitzacions” perquè 
els autors dels atemptats de París 
“no representen cap civilització”. 
Per tant, va fugir del concepte de 
“xoc entre civilitzacions” del politò-

leg nord-americà Samuel Hunting-
ton, tan present durant els anys de 
la “guerra contra el terror” del go-
vern de Bush. 

Una altra semblança de la reacció 
d’Hollande contra els atacs terroris-
tes amb la del president nord-ame-
ricà arran de l’11-S és l’augment dels 
recursos en seguretat, així com la 
demanda de canvis legislatius per 
enfortir la lluita contra el terroris-
me. Unes modificacions que seran 
segurament polèmiques, com ho va 
ser l’aprovació de la Patriot Act als 
Estats Units. 

Hollande no va reclamar una le-
gislació semblant a aquella –que per 
a molts restringeix les llibertats ci-
vils dels ciutadans nord-ameri-
cans– però sí que va advocar per do-
nar més poder tant a l’executiu com 
a les forces de seguretat.e

 Una guerra contra el terrorisme uneix els dos mandataris

Un soldat nord-americà mirant una de les múltiples declaracions que va fer el llavors president dels Estats 
Units George W. Bush per explicar tant la guerra a l’Afganistan com la de l’Iraq. JOHN MOORE / GETTY

Dos líders, una retòrica bèl·lica. La 
declaració de guerra contra el terro-
risme del president francès, Fran-
çois Hollande, ahir davant de les du-
es cambres del país té un precedent 
clar: les paraules del president dels 
Estats Units George W. Bush dies 
després dels atacs de l’11 de setem-
bre del 2001. 

El discurs d’Hollande bevia d’un 
llenguatge bel·ligerant semblant al 
de Bush. Va contraposar al mal que 
representa “l’exèrcit jihadista Da-
eix”, l’acrònim àrab de l’Estat Islà-
mic, amb les llibertats i els valors del 
seu país. “Els actes de guerra [de di-
vendres passat a París ] –va dir– són 
una agressió contra el nostre país, 
els nostres valors, la nostra joven-
tut, la nostra manera de viure”. 

Com la guerra contra el terror del 
president nord-americà, la guerra 
contra l’Estat Islàmic pot tenir con-
seqüències negatives si no es té una 
estratègia clara. “Més atacs aeris no 
derrotaran l’Estat Islàmic definiti-
vament. Per tant, la metàfora «acte 
de guerra» posa França en una posi-
ció de desavantatge: és en guerra 
amb un enemic, però no té la volun-
tat política o la capacitat militar per 
derrotar aquest enemic”, afirma 
Noah Feldman, professor de dret 
constitucional de la Universitat de 
Harvard, en una columna a Bloom-
berg View. 

Per a Feldman, Hollande ha co-
mès un error en declarar la guerra 
contra l’Estat Islàmic, perquè “dó-
na a l’organització estatus interna-
cional, la condició de país que bus-
cava”. En la mateixa línia s’expres-
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Dos discursos amb un missatge semblant
François Hollande 

President de França

“Els actes comesos 
divendres a la nit a París, 
i prop de l’Estadi de França,  
són actes de guerra” 
 
“La necessitat de destruir 
Daeix és un tema  
que concerneix el món” 
 
“Un exèrcit jihadista, Daeix, 
ens ataca perquè França  
és un país de llibertat,  
la llar dels drets humans”

George W. Bush 
President dels EUA (2001-2009)

“L’11 de setembre enemics 
de la llibertat van cometre 
un acte de guerra  
contra el nostre país” 
 
“Aquesta no és una lluita 
només dels Estats Units.  
[...]. És una lluita del món” 
 
“Ells ens odien per les 
nostres llibertats:  
la de religió, la d’expressió,  
la de votar...”


