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seua elecció és clara: prefereix els
primers. L’exèrcit –asseguraSaïd–
es va mantenir neutral durant to-
ta la revolució i és l’única garantia
davant de la islamització total que
viu el país.

La capital comamostra
El Caire, en tot cas, és el sismògraf
mésexactede laprofunditatdelde-
bat religiós i identitari. La capital
d’Egipte, amb més de nou milions
d’habitants –la megalòpolis més
gran del continent africà–, és un
vastcaos.Els turistesque fanelcre-
uer pel Nil entre Assuan i Luxor,
aturant-se en cada temple i ambun
contacte escàs amb la població lo-
cal, tot just entreveuen un rerepa-
ís profund, amb les dones vestides
rigorosament de negre, cobertes
ambhijab(tot tapatexcepte lacara)
o, molt sovint, amb burca (que dei-
xa a la vista només els ulls). Al Cai-
re, tanmateix, se suposa que les co-
sessóndiferents.Però,enrealitat, a
la majoria dels barris costa trobar
dones vestides a l’estil occidental, i
l’únicadiferènciasónelscolorsvius
de les túniquesoelmaquillatgemig
ocult entre vels.

Lesdiferències,entotcas,adme-
tengrausdiversos.HanaKamel,per
exemple, treballa en una fàbrica de
papirs al barri deGuiza (onhiha les
piràmides).Portaelmocadoralcap,
però no es considera “molt religio-
sa”. Va votar Mursi, naturalment.
Té 26 anys i té dues germanes, cap
de les quals usa hijab. El que no és
tolerable, assegura, és el que passa-
vaen l’èpocadeMubàrak,enquè les

dones amb mocador o els homes
amb barba llarga –distintiu religi-
ós– eren discriminats en el mercat
laboral.

El punt de vista canvia radical-
ment si ens n’anem al barri copte,
on abunden els cristians –que són
entreel10%iel20%delapoblació–.
Allí hi viuMaria Azmy, de 25 anys,
quetreballaenunaoficinadecanvi.
Ella, que és nasserista (partidària
del socialisme panarabista de l’ex-
presidentGamalAbdelNasser), es-
tà convençuda que el hijab no és en

absolut obligatori segons l’islam.
Creu, de totamanera, queel govern
deMursi no durarà gaire.

Tenen el mateix punt de vista
unes altres cristianes entrevista-
des al carrer, clarament aclapara-
des per l’esclat islamista. Jolisiane
i Geneviève Joseph són dues joves
francòfiles, votants d’Ahmed Xa-
fik, convençudes que el president
Mursi vol enfrontar els musul-
mans i els cristians. Molts mem-
bres d’aquesta última confessió
(com Girgis Botros, nascut a l’Alt
Egipte) enyorensenseembutsMu-
bàrak, perquè proporcionava als
coptes “més seguretat”.

El llegat d’un escriptor
En el popular basar del Khan el-
Khalili ambproufeinesesveuentu-
ristes. Els venedors vegeten amb
una mirada lànguida i, al carreró
Midaq, el cafèqueva immortalitzar
Naguib Mahfuz en El carreró dels
miraclesestà tancat ibarrat.Unafo-
to de l’escriptor presideix la solità-
ria desolació del lloc, mentre en
qualsevolmomentetsemblariaque
apareixen els seus pintorescos per-
sonatges entre les botigues atapeï-
des. Increïblement, els fonamenta-
listes consideraven pecaminosa la
literatura de Mahfuz. En realitat,
estàplenad’unamor infinitpelshu-
mils, per la vida tradicional, pels
sectors encara nomossegats per la
modernitat. Ara la modernitat ha
arribat, però ho ha fet en forma de
retornalsorígens.Difícil escrutarel
futur. ¿La religió portaràmés pau i
progrés? Vostèsmateixos.e
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Els antics egipcis pensaven que el
Nilera la fronteraexactaentre lavi-
da i la mort. La ribera oriental del
riu corresponia als vius i l’occiden-
tal seria el territori dels morts. Per
això la Vall dels Reis –amb les tom-
bes dels grans faraons– i molts ce-
mentiris estan situats a Occident,
allà on el sol es pon.

En l’Egipte actual, és el fervor
religiós el quedetermina la separa-
ció entre lespersones.Tots els vius
s’afanyena situar-se enel gran tau-
ler d’escacs on cal decidir quina
postura adoptar enfront de la fe.
Després de dècades en què l’auto-
cràcia deMubàrak va propiciar un
embolcall laïcista al voltant d’una
societat musulmana, en els últims
anys s’han accentuat els senyals
d’una exacerbació pietosa. La vic-
tòria de Mohammed Mursi, líder
dels Germans Musulmans, en les
primeres eleccionsdemocràtiques
després de la caiguda de Mubàrak
ha estat el colofó d’aquest poderós
correntde fons.Comen tots els pa-
ïsos assaltats per les revoltes de la
Primavera Àrab, Egipte ha virat
cap a l’islamisme. Però el debat so-
cial al voltant de la qüestió encara
no ha acabat.

Recorrent Egipte de dalt a baix,
sesenten lesapassionadesopinions
de lagentdelpaís.MoustafaHassan
és guia turístic, llicenciat universi-
tari ipartidaridelsGermansMusul-
mans. Segons ell, Mursi és popular
perquè no és el polític convencio-
nal. En els últims anys deMubàrak
esvaaccentuar la separacióentre la
casta política i el poble. Mursi, en
canvi, sempreés al peudel canó, in-
teressant-se pels problemesde tot-
hom i intentant ajudar. Suplint les
enormes carències de l’Estat, els
Germans Musulmans s’han sabut
fer imprescindibles. Li pregunte al
Moustafasi laseuadonaportahijab.
“Dins de casa, no!”, s’exclama, amb
una indignació festiva. “Dins de ca-
savacomvol.Peròa foranopotsor-
tir sense tapar-se”.

Una opinió radicalment dife-
rent és la deMohamedSaïd. Fill de
militar i ocupat també en el sector
turístic, Saïd va participar en la re-
volució contra Mubàrak però en
les últimes eleccions va votar
AhmedXafik, el candidat de l’exèr-
cit. El 28 de gener, conegut com a
divendres de la ira, va ser un dels
milers de manifestants que van
omplir la plaça Tahrir quan es va
calar foc a la seu del Partit Nacio-
nalDemocràticdeMubàrak, al cos-
tat del Museu Egipci. Saïd odiava
Mubàrak, però en el dilema entre
elsmilitars i els fonamentalistes la

ELMIRALLDE LA CAPITAL
El Caire és el sismògraf més exacte de la profunditat del debat religiós i identitari que travessa Egipte després de dècades

de la dictadura deMubàrak. Ambmés de noumilions d’habitants, en lamajoria de barris de lamegalòpolis més gran
del continent africà costa trobar-hi dones vestides a l’estil occidental.      RAMON   USÓ

L’ERA POST-MUBÀRAK

Egipte, la temptació islamista
Les autoritats egípcies intenten recuperar el turismementre el carrer es debat entre islamistes i laics

EgyptAir permetrà a
les seves hostesses
portar el vel islàmic

L’aerolínia EgyptAir permetrà a
les seveshostessesportar elmoca-
dor islàmic, si elles volen, en els
vols a països àrabs. El permís, que
segons va anunciar ahir la compa-
nyia s’estendrà aviat també als
vols a la resta de països, posa punt
final auna restricció imposadadu-
rant elmandat deHosniMubàrak.
Es tractad’unmoviment similar al
que permet portar el hijab a les
presentadores de la televisió naci-
onal. El règim deMubàrak consi-
derava que tant les hostesses com
lespresentadoresde televisió eren
la cara pública del país i no hi vo-
lia signes religiosos. El president
Mursi ha reiterat des que va arri-
bar al poderqueno imposarà el co-
di d’indumentària islàmic.
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