
IDEES 6 - 2000

9

mirador mediterrani

Desfer els turbants a l’Iran
Alfred Bosch

Un bon dia es renova la fatwa contra Salman
Rushdie, i diríem que la revolució islàmica torna
als orígens. Al cap de poc, uns resultats electorals
ens semblen insòlits i les agulles que marquen el
futur fan un viratge de cent vuitanta graus cap a un
demà de pluralisme i obertura. Probablement, els
auguris són mig errats en tots dos casos, com sol
passar a la Pèrsia contemporània, on novament
prima el tòpic i la distorsió per damunt de l’anàlisi.

Les eleccions legislatives del febrer passat de-
mostren que cap sentència no és simple en un país
tan divers en cultura i religió, tan extens, poblat per
uns seixanta milions de persones, i amb fortes con-
tradiccions internes que es remunten a un passat
complex. Que el partit reformista del President
Khatami hagi assolit la majoria absoluta al Parla-
ment, és un fet que pot ser interpretat en graus di-
ferents d’entusiasme. Però al capdavall, el resultat
del sufragi no és tan nou: Khatami ja va guanyar les
presidencials de 1997 –per això és al lloc que és–,
i les municipals de l’any passat van confirmar el
tomb vers la regeneració política.

Mirat de prop, el que més crida l’atenció del
procés iranià és el canvi social que ha sofert el país
en vint anys, i que apunta molt més enllà del pur
escrutini electoral. El creixement demogràfic, com
en altres estats propers, ha eixamplat de manera
impressionant la base de la piràmide d’edats, fins
al punt que avui més de la meitat de la població
encara no ha fet els 25 anys. La revolució de
Khomeini s’ha vist depassada per la revolució de-
mogràfica, que no només ha capgirat parlaments:
també ha portat atur, descontentament social, pres-
sió al sistema educatiu, amnèsia del passat imme-

diat i ganes d’introduir nous hàbits i costums,
acompanyats de cares noves.

La població femenina, mentrestant, no només
ha crescut: ha començat a manifestar-se. A les ciu-
tats, les dones de classe mitjana mai no van accep-
tar les rigideses del fonamentalisme, i ara el males-
tar s’ha estès a sectors més modestos. Les dones
han començat a parlar, a més de rondinar portes
endins en cenacles clandestins i benestants. L’opor-
tunitat del vot, tan aviat com s’ha perfilat una opció
menys sufocant que les llistes habituals del règim,
no ha estat desaprofitada. Fins fa ben poc, que les
dones poguessin treballar, conduir cotxe, votar, ser
diputades, divorciar-se, i tantes altres coses prohi-
bides a règims veïns, era vist com concessions cos-
mètiques davant l’horror del xador. Ara veiem com
fins i tot la cosmètica pot ser útil a l’hora d’aprofi-
tar escletxes polítiques i socials.

Ja fa alguns anys que la societat iraniana, com
és natural, va per davant dels seus representants
polítics. Les normes sobre la vestimenta, per exem-
ple, s’han relaxat i se n’ha relaxat la repressió. El
maquillatge, les mostres d’afecte en públic i el fes-
teig als hotels internacionals són avui moneda cor-
rent. Les dones, obligades en principi a no exhibir
flocs de cabells i a vestir mocadors negres, han
emprès una desfilada de tupès, mocadors estam-
pats i ulleres de sol. Pot semblar-nos ben poc, però
a l’Iran la llibertat es mesura en centímetres de tei-
xit. Fins i tot alguns líders destacats, com l’expre-
sident conservador Rafsandjani, comencen a apa-
rèixer en retrats sense turbant.

¿Estem assistint a un desfermament general de
cabelleres i de costums puritans? Doncs no ben bé.
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En tot cas, els comicis recents ens han fet veure
transformacions lentes i profundes, en marxa des
de fa temps, que inevitablement s’expressen a tra-
vés de petits símbols o anècdotes noticiables. Su-
mem-hi les grans lloances d’Occident al procés, i
obtindrem un quadre on renovació i continuïtat es
barregen de forma impressionista. És obvi que la
xarxa de prohibicions socials creada a partir de
1979 no s’ha ensorrat, com també és evident que
les notes de color actuals no són cap flor primave-
ral que es marcirà arribat l’estiu.

En el fons, bona part de la perplexitat que po-
dem sentir davant l’Iran teocràtic és fruit de les dis-
torsions informatives occidentals. La revolta de
Khomeini tenia tant d’islàmica com de revolucio-
nària, i d’entrada comptava amb el beneplàcit de
grups marxistes. Aquest pecat original, combinat
amb l’afer dels ostatges –que va fer caure un presi-
dent nord-americà–, el discurs antiimperialista del
règim i els daltabaixos provocats en la indústria del
petroli, van generar l’anatema de Washington.
Durant anys hem escoltat la denúncia sistemàtica
dels dèspotes de Teheran, convertits en promotors
del terrorisme internacional i piconadors dels drets
humans. La campanya tenia tant de certa com de
parcial i interessada.

Els talibans afganesos han fet empal·lidir els
abusos dels mul·làs iranians, però de fet no calia
haver esperat fins a la presa de Kabul per adonar-se
de com els emirs saudites, per exemple, mante-
nien pràctiques socials molt més lesives amb el
vistiplau dels Estats Units. Durant molt de temps
se’ns havia dit que el règim dels aiatol·làs s’aguan-
tava exclusivament damunt la por, la repressió i la
tirania clerical, i probablement per això estranya
que, de sobte, unes eleccions tranquil·les portin tan-
ta llum a la tenebra persa. És a dir: el miratge no res-
pon només a canvis substancials, sinó que obeeix
també a la nostra miopia anterior.

Diguem-ho en altres paraules: al nostre segle,
difícilment podem entendre la força d’un sistema
polític basat, únicament, en la força de quatre
gurús castigadors. ¿Quina ha estat, doncs, la base
del règim? L’interrogant és pertinent, atès que de
passada ens pot fer comprendre com i per què han

cedit els fonaments en els darrers anys. Prenguem,
per exemple, el clergat, que va donar suport
massivament a Khomeini, que controla escoles i
més de quaranta mil mesquites, i que sens dubte és
el principal difusor d’ideologia. Doncs bé, ja fa un
temps que els debats teològics –d’altra banda cor-
rents en la confessió xiïta, poc jerarquitzada– han
permès interpretacions diverses de l’islam i, sobre-
tot rere la mort de l’imam fundador, també del lle-
gat de Khomeini. És important tenir en compte que
els mul·làs són tan importants entre reformistes
com entre conservadors.

Els immigrants rurals, instal·lats als suburbis
de les grans ciutats, formaven als setanta una mas-
sa desarrelada, a la recerca d’un paraigua social i
cultural que van trobar en l’islam rigorista. Passats
vint anys, la integració ha fet el seu camí i bona part
dels vells marginats prefereixen ciutadanejar. El
mateix succeeix amb els comerciants, sobretot els
del basar de Teheran, que van sentir-se ofesos per
la invasió de grans empresaris durant l’època del
Xa, i que van oferir el seu suport a la revolució.
Amb els temps que corren, ara els botiguers estan
més espantats per la ineptitud dels gestors, i la di-
ficultat a superar la crisi econòmica, que no pas per
holdings encara poc visibles a l’Iran.

L’exèrcit és encara un dels bastions importants
de les faccions immobilistes, fins al punt que les
armes, abans que la religió, han marcat la vida del
règim en els darrers anys. Això acostaria el sistema
iranià, molt més del que pensàvem, a models de
l’estil pakistanès o indi. El jovent va callar durant
molt de temps perquè, simplement, era mobilitzat
al front iraquià: el mateix podem dir de la conni-
vència de mercaders, clergues, intel·lectuals, certs
col·lectius ètnics i altres grups lligats per les estre-
tors d’una economia de guerra. La política de de-
fensa i el comandament de les forces armades en-
cara corresponen al consell que encapçala Ali
Khamenei, Guia Suprem designat per Khomeini i
veritable factòtum de l’integrisme.

El futur polític de l’Iran continuarà apareixent
en seqüències de corrent altern. Allò antic no aca-
ba de morir, però la nova criatura no es decideix a
néixer. L’empenta de la revolució islàmica va ser
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massa profunda i enèrgica com per preveure un
ensorrament sobtat. Les forces que van sostenir-la
encara hi són, potser en evolució o afeblides, però
sense desaparèixer de l’escenari. Mentrestant, els
elements de canvi han avançat prou per imaginar
que, sense ruptures dramàtiques, els processos
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d’obertura aniran afermant-se. De fet, sembla im-
probable una involució i un retorn a l’ortodòxia dels
turbants. Els caps aniran descobrint-se a poc a poc,
els vels s’alçaran i potser algun dia podrem obser-
var l’Iran amb la mirada neta i despullada.




