
Quina és la bona pregunta?

Esdeveniments dramàtics com els que 
han colpit París desencadenen una àn-
sia compulsiva d’explicacions. No en te-
nim prou coneixent els fets amb tota 
mena de detalls sinó que tenim neces-

sitat d’entendre’ls, de buscar-hi un perquè. I, sobre-
tot, volem exorcitzar la por que provoca la irrup-
ció d’un acte criminal enmig de les nostres rutines 
quotidianes. Unes rutines que són, en definitiva, la 
font principal de la seguretat que ens dóna saber 
que vivim en un món relativament previsible, i de la 
confiança en nosaltres mateixos, indispensable per 
alleujar l’ansietat davant de l’inesperat.  

 
I VET AQUÍ LA PRIMERA paradoxa: la nostra 
seguretat i la nostra confiança, fonamentades en un 
sistema de rutines donades per descomptat, necessi-
ten moltes menys explicacions que les que demanen 
els fets excepcionals que les fan trontollar. Tanma-
teix, l’abundància de relats sobre l’excepcionalitat no 
sempre pacifica l’angoixa davant de l’inexplicable. I 
em temo que aquests dies pot haver passat això ma-
teix, particularment quan descobrim que les veus ex-
pertes no acaben de coincidir –si no són obertament 
contradictòries– en les raons que ens ofereixen. 
 
LA PRIMERA DIFICULTAT interpretativa 
d’aquests atemptats a París és que obren debats en 
plans molt diversos. En aquest cas, per raons òbvies, 
hi ha la qüestió de la llibertat d’expressió –inexistent 
en casos semblants–, però sobretot hi ha la de la ten-
sió entre seguretat i llibertat, i encara la de la relació 
entre religió i violència, amb derivades com la del fa-
natisme. I també hi ha qui hi ha vist un acte de guer-
ra lligat a la intervenció de França a la guerra de Sí-
ria, mentre d’altres ho vinculen a l’acció global d’uns 
“llops solitaris” empesos per una ideologia totalitària 
afavorida per les xarxes socials d’internet. 
 
LA SEGONA CONTRARIETAT neix de la natu-
ralesa que s’atribueixi als fets. Primer, és fàcil con-
fondre la causa amb la seva justificació. Per enten-
dre’ns: ¿un criminal se’n fa per la ideologia amb què 
justifica el seu crim, o la ideologia només embolca-
lla causes de les quals el mateix criminal no és cons-
cient? Segon: ¿els atemptats són un fet excepcional, 
explicable principalment per les circumstàncies bi-
ogràfiques dels seus autors, o són la punta d’un ice-
berg que assenyala un conflicte subterrani de natu-
ralesa global? En el primer cas, haurien fracassat el 
sistema educatiu i els mecanismes d’integració so-
cial, i tindríem un problema de segregació econòmi-
ca i cultural. Però, per cada Amedy Coulibaly, quants 
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primer) s’han fet a França? En el segon cas, hauri-
en fallat les agències d’intel·ligència estatals, ara 
menys coordinades, bé per Schengen, bé a causa de 
les maldestres intervencions militars als països 
àrabs –com opina el periodista Tomàs Alcoverro–, 
i la resposta hauria de ser bàsicament política.  
 
FINALMENT, HI HA un tercer pla de confusi-
ons: la complexa relació entre fets, percepcions de 
la realitat i opinions. Vegeu-ho. 1) Oficialment, el 
90 per cent de francesos són cristians, musulmans 
o jueus. Però als sondeigs només un 34 per cent di-
uen creure en Déu. 2) Com deia Carme Colomina 
a l’ARA de diumenge, amb un 8 i un 5 per cent de 
musulmans respectivament a França i al Regne 
Unit, els francesos i els britànics estan convençuts 
que són el 31 i el 21 per cent. I 3) ¿Com es pot dis-
tingir una anàlisi informada d’una mera opinió im-
provisada a cop de telèfon, per molt que la sostin-
gui un acadèmic de prestigi? Què hi ha de preju-
dici i de coneixement en aquestes opinions? 
 
DAVANT DE L’ANSIETAT que provoca el des-
conegut, el més difícil segueix sent fer-se una bo-
na pregunta, i mantenir viu el combat intel·lectu-
al –i polític– per buscar-hi respostes, sempre pro-
visionals. Vet aquí l’actitud més racional.
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