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Éssers conscients

Des del punt de vista conven-
cional, es creu que l’experi-
ència està integrada per dos 
elements essencials: un sub-
jecte (el cos-ment) i un ob-

jecte (les coses, els altres i el món). Per 
aquest motiu, podríem anomenar a 
aquesta visió de l’experiència dualitat 
convencional, en la qual està implícita la 
relació subjecte-objecte. 

En la dualitat convencional, es creu 
que el cos-ment (el subjecte de l’experi-
ència) connecta amb les coses, els altres 
i el món (els objectes de l’experiència) 
mitjançant un acte de conèixer, sentir o 
percebre. D’aquesta manera, es conside-
ra que el cos-ment és conscient, i que “les 
coses, els altres i el món” són allò de la 
qual cosa “jo” (el cos ment) en sóc cons-
cient. Aquesta creença és l’assumpció fo-
namental en la qual està basada la nostra 
cultura mundial, on hi ha un subjecte, 
“jo”, que coneix, sent o percep un objec-
te –“tu” o “això”–. De fet, aquesta creen-
ça està tan integrada en la nostra cultura 
que la majoria de la gent no la conside-
ra en absolut com una creença, sinó que 
l’assumeix de manera cega com una veri-
tat absoluta. 

El procés mitjançant el qual desco-
brim que no és el “jo” com a cos-ment el 
que és conscient de les coses, dels altres 
i del món, sinó que és el “Jo” com a Cons-
ciència el que és conscient del cos i la 
ment, així com de les coses, els altres i el 
món, és denominat en ocasions neti-ne-
ti: “No sóc això, no sóc allò”. No sóc els 
meus pensaments, sentiments o sensa-
cions corporals, sinó que sóc conscient 
dels meus pensaments, sentiments, per-
cepcions, etcètera. 

En aquest cas, s’entén que el subjec-
te o el coneixedor de l’experiència no es-
tà fet de res objectiu, com pogués ser un 
pensament, una imatge, un sentiment, 
una sensació o una percepció; està sim-
plement present i conscient i, per tant, 
ens hi referim com a “Consciència”.

OPINIÓ

“No sóc els meus pensaments o 
sentiments, sinó que sóc 

conscient dels meus pensaments 
o sentiments”
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alienat incapaç d’alliberar-se d’una 
religió irremeiablement misògina i 
violenta. Una tasca imprescindible 
d’interlocució per desmuntar tòpics 
nocius.  

La sobirania de la dona 
En aquesta mateixa línia de profun-
ditzar en les fonts, es publica ara un 
altre llibre, també d’una musulma-
na espanyola, Carmen-Nur del Río 
Pereda, que val la pena assenyalar: 
La soberanía de la mujer en el Corán 
(Almuzara). Madrilenya nascuda 
l’any 1946, llicenciada en Ciències 
Geològiques a la Universitat d’Otta-
wa i traductora a l’ONU a Nova York 
i Ginebra, a més d’escriptora, Del 
Río Pereda es dedica en cos i ànima 
des de fa una dècada a l’exegesi de 
l’Alcorà, fet que la va portar a pre-
sentar la seva recerca al Congrés In-
ternacional Femení per a una cultu-
ra de pau celebrat a Algèria fa dos 
anys i que el llibre publicat ara re-
cull i amplia.  

Amb un comentari centrat en els 
matisos de la llengua àrab, terme a 
terme, fet des del cor, l’autora arri-
ba als fragments més polèmics de 
l’Alcorà en qüestions de gènere per 
explicar que, al contrari del que 
molts pensen, no només no és un 
text masclista, sinó que situa la do-
na com a centre de l’experiència hu-
mana, protegint-la i emancipant-la. 

Una interpretació amb pinzella-
des de les tradicions espirituals an-
tigues de Mesoamèrica, fet que en-
riqueix la perspectiva i entra tam-
bé en aquest espai descolonial de re-
ferents, és a dir, que no necessita 
passar sempre pel filtre occidental 
com a mesurador i legitimador de 
discursos. “Podríem dir que, en el 
món musulmà, als nostres barons 
se’ls ha robat la confiança i la inspi-
ració. Però això no és difícil de solu-
cionar, n’hi ha prou amb què es diri-
geixin vers Déu, amb tota humilitat, 
i li demanin que els faci com Ell vol 
que siguin”, això és, com assenyala 
aquesta autora, extremadament de-
licats i equitatius amb les dones, 
sense imposar-se com a autoritat: 
“No hi ha autoritat marital ni es deu 
obediència al marit, de la mateixa 
manera que no es deu obediència a 
la dona. No és aquesta relació la que 
Déu ha disposat”, conclou rotunda. 

Dos llibres, dues veus, que es 
complementen i que ens regalen el 
seu esforç interpretatiu (en àrab 
iytihad, eina clau de la tradició islà-
mica i molt utilitzada avui per treu-
re l’Islam del pou sense fons del fa-
natisme), petites però significatives 
guspires de llum entre l’allau d’opi-
nions poc rigoroses però, malaura-
dament, amb prou ressonància com 
per a desvirtuar tot intent de con-
vivència. 

Poques hores més tard de 
publicitar la conferència 
de Sirin Adlbi Sibai El 
pensament islàmic desco-
lonial, una eina contra la 

islamofòbia de gènere a l’Espai 
Francesca Bonnemaison, del prò-
xim dimecres 1 de febrer, les ins-
cripcions ja omplien l’aforament, 
fet que va obligar l’organització a 
buscar un espai més gran dins de la 
mateixa Bonnemaison per poder 
acollir més gent. Malgrat que no és 
la primera vegada que visita Barce-
lona, aquesta jove nascuda a Grana-
da l’any 1982, doctora en Estudis In-
ternacionals Mediterranis, omple 
sales allà on va amb un discurs fresc 
i concís, profundament crític, sobre 
el que ella denomina l’Islam desco-
lonial, centrant-se en especial en la 
qüestió del gènere.  

La dona amb hijab 
Explica Sibai que, quan va comen-
çar el programa de doctorat en Teo-
ria política i teoria democràtica a la 
Universitat Autònoma de Madrid fa 
deu anys, un dels professors li va et-
zibar: “Per què una dona musulma-
na amb hijab fa una tesi doctoral?”. 
Una dècada després, ja doctorada, 
Sibai acaba de publicar el llibre La 
cárcel del feminismo. Hacia un 
pensamiento islámico decolo-
nial (Akal), entre altres mo-
tius, per respondre-li: “Vull 
que aquell respectat pro-
fessor sàpiga que una dona 
musulmana amb hijab fa 
la seva tesi doctoral per 
poder escriure un llibre on 
denuncia el racisme cultu-
ral i epistemològic”.  

Un llibre on l’autora s’en-
dinsa en les teories descoloni-
als llatinoamericanes, atiades 
per intel·lectuals com el porto-ri-
queny Ramón Grosfoguel o l’argen-
tí Enrique Dussel. A diferència de 
les teories postcolonials, el descolo-
nialisme entén que l’empresa colo-
nial no es pot separar de la moder-
nitat i, per tant, el món colonitzat ha 
de seguir fent l’esforç de sortir-se’n, 
repensant-se des de la pluralitat i vi-
sibilitzant tot allò que la modernitat 
colonial vol ocultar. En aquest sen-
tit es parla d’epistemicidi, d’aniqui-
lació de significats culturals i espi-
rituals que no encaixen amb la pos-
tura dominant occidental.  

Sirin Adlbi Sibai recull tot aquest 
llegat teòric descolonial, construït 
especialment en els darrers vint 
anys, i l’utilitza per repensar l’Islam 
en clau de gènere. “El discurs occi-
dentalocèntric de la incompatibili-
tat entre feminisme i Islam legitima 
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Feliciano Mayorga reflexiona en aquest llibre 
publicat per Kairós sobre com trobar sentit a 
la vida sense comprometre’s amb un credo.

Dona i Islam: compatibles?

i alimenta també les lectures patri-
arcals de l’Islam en nom d’un libe-
ralisme que practica de fet el blo-
queig, la invisibilització i la nega-
ció de les interpretacions de di-
ferents grups de  musulmanes 
que veuen en l’Islam, no 
obstant això, un model 
d’alliberament i emanci-
pació”, afirma Sibai.  

Un viatge a les arrels 
Es tracta, doncs, d’un viat-
ge a les arrels d’aquests 
malentesos que ens conti-
nuen separant i enfrontant 
i aportar referències vàlides 
per a la convivència, sense per 
això haver d’esborrar la diversitat 
de perspectives que poblen el món 

i que, com la biodiversitat, cada ve-
gada es veuen més amenaçades pels 
monocultius, en aquest cas, de pen-
sament. “Proposo la negació de par-
lar des d’allà on és imposat: canvi-
ar els termes i desarticular els con-
ceptes existents i practicar l’enun-
ciació des del mateix lloc on 
s’imposa el silenci i amb la veu de les 
i els silenciats”, explica, i afegeix: 
“No es tracta de defensar un relati-

visme cultural ni de tancar-nos 
en un particularisme estret, 

sinó tot el contrari: portar 
fins a les últimes conse-

qüències el terme Uni-
versal. Es tracta d’am-
pliar-lo i fer-lo inclu-
siu i no excloent, pro-
ductor de vida i no 
genocida”. 

Si l’esforç de per-
sones com Sirin Adlbi 

Sibai desperta interès i 
omple sales implica que 

alguna cosa està canviant, 
en especial quan encara 

predomina la idea islamòfoba 
d’aquesta “dona amb hijab” com 
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que són els més co-
muns. Els dos primer font d’una 
contaminació erar problemes intes-
tinals greus, com la salmonel·losi. 
Els altres tres són ear-se de foconta-
minació (foto1)  electromagnètica 
derivada de la instal·lació elèctrica 
de l’habitatge o la que generen els ei 
vel mauris mattis hensent leo nulla, 
sagittis vel semper stibulum tinci-

dunt dictum tortor et iabitur at tem-
por nisl. Maecenas suscipit feugiat 
lii, nec bibendum orci mi in elit. In 
ante leo, blandit noe sIn sit amet ri-
sus velit. Nulla ac dolor magna, id 
eleifend velit. Quisque consequat 
diam in eros suscipit eu fringilla ar-
cu faucibus. Aenean vel diam est, 
non sodales neque. Fusce sed mo-
lestie ipsum. Nam et sagittis purus. 
In pretium condimen.e

Quisque ut arcu augue, 
vitae aliquet 
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que sóes intestinals 
greus, com la salmonel·losi. Els al-
tres tres són ear-se de focontamina-
ció (foto1)  electromagnètica deri-
vada de la instal·lació elèctrica de 
l’habitatge o la que generen els ei vel 
mauris mattis hensent leo nulla, sa-
gittis vel semper stibulum tincidunt 
dictum tortor et iabitur at tempor 
nisl.  

aQuisque nulla nisi, porta ac da-
pibus sit amet, tempus sollicitudin 
neque. Vestibulum diam lacus, ru-
trum ac laoreet non, cursus eu ri-
Suspendisse semper ultrices dui, id 
commodo elit varius sit amet. Mau-
ris facilisis porttitor dolor. Nunc 
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