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“Allà oncreixel perill creix
tambéel queens salva”

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

Q
uèhafallaten lanostra integra-
ciódels immigrants?
Catalunya ha fet un gran esforç
per atendre, acollir i integrar la
immigració.

Per això han marxat menys
gihadistesd’aquíaSíriaqued’altrespaïsos.
I jo he estat uns dies commocionat pels
atemptatsiencaratincméspreguntesqueres-
postes. Fa més de 30 anys que escolto immi-
grantsmusulmansiésaixòelquepucaportar.

Déun’hido.
I el que emdiuen i veig en les estadístiques és
una joventut filla d’immigrants encara més
precaritzada que la catalana: ambmés fracàs
escolar,menysestudis i,per tant,ambmenys i
pitjors llocs de treball. El 36% dels desnona-
mentsaEspanyaelspateixen immigrants

Aixòpersi solnoexplicaria laviolència.
Per descomptat. Miri, jo no parlaré de solu-
cionspolicialsnideseguretatnacional...

Són les úniques quequedenquan fracas-
sentotes lesaltres.
Jonomés socpsiquiatre i el quepucés identi-
ficar els factorsde risc que fanqueaquests jo-
ves siguin més vulnerables per a les xarxes
sectàries de captació del gihadisme, que els
coneixen ielsexploten.

Dequèse liqueixenavostè?
Per començar, de falta d’oportunitats de pro-
gressar. Al consultori em repeteixen que no
veuenmusulmans en llocs de responsabilitat
obenpagats.

Una bona ocupació i un bon sou són els
millors integradors.
Capdelsterroristessuïcidesnoteniaeducació
universitària. I hem comprovat que, amb el
mateixcurrículum,unapersonaambcognom
autòctond’unveïnatdeclassemitjanatenia75
propostes de feina,mentre que una altra amb
cognom àrab d’un barri marginal n’obtenia
només14.

Emtemoqueladadanoéssorprenent.
Així quenoés estranyqueels immigrants tin-
guinunaautoestimamésbaixa.Iquanmenys-
preen el que tu ets, és més fàcil acceptar ser
qualsevolaltracosa.

Peròels terroristes jahaviennascutaquí
i tenien lanostracultura.
Havien nascut aquí, sí, però viuen entre dues
cultures.Lacondiciód’immigrantnos’hereta,
aixòéscert.Iellsjanohosón,peròsíquehere-
ten les situacionsd’exclusió.

Però només uns quants arriben a la vio-
lència.
Aixòelsfamésprocliusasercaptatspersectes

que els prometen una identitat més segura i
unanovaautoestima,millorquelaqueelsofe-
reixen les seves societats d’acollida o la que
vanheretardelspares.

Aixòpotserexplicaalgunsprocessos,pe-
ròno justificares.
Ara posi en perspectiva més àmplia la tasca
monstruosa però efectiva de les sectes giha-
distes. Els ajuda que el marc de referència en
lanostraculturaavui sigui elnarcisisme...

Enquinsentit?
Elnarcisistaescreusuperioralsaltres.Iquise
sap menyspreat per la seva identitat és molt
fàcil que es converteixi en un supremacista
quesubestima la identitatdels altres.

Finsalpuntd’assassinar-los?
Els captadors gihadistes aconsegueixenapoc
apocaïllar-losenunabombolladepretesasu-
perioritat finsa fer-loscreureque la restadels
humans no són persones. Són infidels i, per
tant, assassinar-losnoésuncrim.

Hand’aconseguirquepensinpoc.
Han d’aconseguir que deixin de pensar, que
només sentin odi envers tots els altres. Per ai-
xòen les sevesxarxes la comunicacióésadis-
tància, però les emocions resulten immedia-
tesi intenses.Laraós’obvia.Aixíescomençaa
admetre l’irracional comaquotidià.

Quines altres raons li donen en la seva
consulta?
Es queixen que els seus països els ataquen els
nostres a l’Iraq, Síria, Afganistan... I que aquí
tenen mesquites, però no un minaret. Que
se’ls relega.

Perquènodenuncienquenohiha lliber-
tatdecultea l’Irano l’AràbiaSaudita?
Unaltrefactorderiscquepotpropiciarqueal-
guns d’aquests joves els captin les sectes vio-
lentes és la desestructuració familiar, perquè
el reagrupament familiar ara s’està demorant
moltesvegadesvuit anys.

Quèproposavostèperfermésdifícilque
elscaptin elsviolents?
Escoltar-losmésajudaria.

Araestemescoltant.
Ievitaruncertpaternalismequefaquealguns
pensinquesabenmillorqueellselqueelspas-
sa. Hi havia qui creia que a Catalunya no es
produïenmésatemptatsperquèaquíhofèiem
totbé.Hemdesermésautocrítics.

Caldràcontinuartreballant junts.
Amés,elnostremodeldeconvivència janoés
debarrejaimestissatge.Tenimimmigrantsde
totes lescultures,peròvivintcadascúen lase-
va bombolla i enmonsparal·lels que cada cop
estoquenmenys.Ensbarregempoc.Peròdei-
xi’m acabar amb un vers de Hölderlin que
m’acompanyaaquestsdies.

Benvingudasempre lapoesia.
“Allà on creix el perill creix també el que ens
salva”. Superarem aquesta desgràcia junts,
perquè sommés, infinitament molts més, els
musulmans i nomusulmans que volem viure
enpau. Iguanyarem.Això tambéhoveigcada
diaen lamevaconsulta.

LLUÍS AMIGUET

Lamillor inversió
El terrorisme “Nike”

(“just do it”) i la seva

imprevisible improvisa-

ció han posat en evidèn-

cia els límits de la pre-

venció purament poli-

cial: ésmolt difícil

evitar que qualsevol

radicalitzat ens ataqui

en unmoment i un lloc

qualsevol. Per això la

inversió per reduir els

factors de risc dels he-

reus de la immigració

–lamarginació i la se-

gregació– és lamés útil

per aconseguir que cada

cop les xarxes gihadis-

tes captinmenys perso-

nes. Ho explica el doc-

tor Achotegui: Catalu-

nya ha estat un bon

model d’acollida, però

encara es potmillorar.

El camí és continuar

treballant junts perquè

cada vegada els violents

siguinmenys i estiguin

encaramés aïllats.
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JosebaAchotegi, psiquiatre; atén immigrants a Barcelona des de fa 30 anys
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