
HI HA MOROS EN LA COSTA

El passat mes d’octubre, la festa alcoiana de Moros i Cristians va estar re-
presentada a la desfilada de la Hispanitat que se celebra cada any a Nova
York. Però hi va anar només la meitat de la festa: els cristians. Els moros,
que són la part més celebrada, la que posseeix més comparses, la que des-
fila en el prime time perquè compta amb moltíssims més seguidors, es va
quedar a Alcoi. Els responsables de la decisió –l’Asociación de San Jorge i
l’ajuntament de la ciutat– adduïren raons ben pintoresques per justificar-
ne l’absència. El que hi havia al darrere, però, era un decebedor exercici
d’autocensura: la  mateixa autocensura que propicià la suspensió de l’òpera
de Mozart Idomeneo en la Deutsche Oper de Berlín.

El més preocupant d’aquesta mena de decisions és que no estan susci-
tades pel respecte, sinó per la por i, per aquesta raó, operen en direcció
contrària a la desitjada: no fomenten la convivència, ans al contrari la difi-
culten tot fent més altes les tanques que separen els respectius comparti-
ments culturals. La por és sempre improductiva; es tracta, al capdavall, d’una
actitud egocèntrica i immadura; el respecte, en canvi, és un poderós com-
promís moral.

Contra el que se sol pensar i dir, la convivència entre musulmans i cris-
tians es troba en l’actualitat en un estadi francament avançat en termes
absoluts; i millor que mai en termes relatius. La tolerància mútua se situa
en uns nivells més que acceptables: hi ha moros en la costa i ningú no corre
a amagar-se!  O haurem de recordar que la presumpta convivència pacífi-
ca de les tres cultures –cristiana, jueva i islàmica– a l’Espanya medieval és
pura retòrica ideològica? «Facen-se cristians els moros, o muiren!» es cri-
dava no fa tants segles pels carrers valencians...

S’expulsaren els jueus el 1492 –no sense abans haver-ne cremat cente-
nars a la foguera–; s’expulsaren els moriscs el 1609 –en una resolució insti-
gada per un dels sants valencians més venerats, el patriarca sant Joan de
Ribera–. Ara, però, conviuen de nou amb nosaltres. Els musulmans han
tornat a Granada i han erigit la mesquita major al capdamunt de l’Albaicín.
Si fins i tot un palestí, –Khader Ibeid– presideix la Junta Central de Moros
i Cristians de Xàbia!

És cert que aquesta convivència es desenvolupa amb molts entrebancs
i que hi ha sectors de la societat molt disgustats amb el caire que va pre-
nent el seu barri. Però no és menys cert que amb només una mica més de
disposició per banda de tots, les coses podrien anar molt millor.

Per això són desafortunadíssimes les declaracions de Fèlix Herrero,
imam de Màlaga i president de la Federación Española de Entidades Re-
ligiosas Islámicas, qui no fa molt demanava la supressió de totes les festes
de Moros i Cristians.Tan desafortunades com l’oportunista i barroera reac-
ció del PP demanant a la UNESCO la declaració de totes les festes de
Moros i Cristians de l’estat com a Obres Mestres del Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat.

Editorial



La simbologia de la festa de Moros i Cristians no pot ser més positiva:
antics enemics irreconciliables, desfilen avui junts en un ambient de gatzara
festiva i eufòria ciutadana.Això és una adopció lúdica de l’alteritat insòli-
ta en tot el planeta. Una evolució semblant que pot produir-se en d’altres
manifestacions folklòriques escampades arreu del país i que figuren en-
frontaments bèlics passats.

Efectivament, la festa conté alguns elements que caldria esmenar per-
què poden ferir la sensibilitat religiosa dels musulmans. És obvi, per exem-
ple, que fer esclatar el cap o estimbar per un barranc un ninot abillat de
moro i anomenat la Mahoma és una pràctica que convé revisar. Així ho
han entés, no sense força controvèrsia, a Beneixama o Bocairent.

Moltes ambaixades –així se’n diu dels parlaments que s’adrecen uns i
altres– haurien igualment de canviar-se, més que per ètica –els seus tronats
improperis són del tot inofensius–, per estètica: el seu castellà anacrònic i
barroer, la seua manca de dinàmica teatral, la distància sideral que separa la
cultura que els engendrà de la sensibilitat contemporània... aconsellen de
fa molt de temps la seua substitució.

També seria aconsellable tindre una certa cura en els detalls: l’incident
de l’estora omeia d’Ontinyent –la comunitat musulmana local protestà
aïradament que la comitiva trepitgés els versos de l’Alcorà que hi havia
escrits– podíem haver-nos-el estalviat. Potser algú trobe desmesurada la
protesta però està al mateix nivell que la suscitada pels cartells de Car-
nestoltes de Reus o de Valls del 2005, o del festival Observatori de València
d’aquest mateix any –on el que s’hi ofenia era la religió cristiana–.A més,
lamentar l’integrisme extern mentre s’hi alimenta l’integrisme intern
–impedint participar la dona en règim d’igualtat en tot l’àmbit festiu, per
exemple– és, si més no, contradictori.

L’integrisme és un dels principals enemics de la festa i caldria recordar
aquí que té moltes altres manifestacions més enllà de la seua vessant reli-
giosa: el mateix 2005, el cartell del Carnaval Olímpic de Platja d’Aro
provocà també les queixes del Comitè Olímpic Espanyol i de la Fundació
Barcelona Olímpica, per l’ús que s’hi feia de la simbologia olímpica. L’àm-
bit simbòlic és molt difícil de gestionar socialment en una realitat con-
temporània multicultural i multisensible, i interfereix notablement en
l’àmbit merament físic de la convivència.

Però això s’ha de resoldre. El moro que abans ocupava un lloc preemi-
nent en el nostre imaginari col·lectiu, que formava part indestriable del nos-
tre bagatge identitari –com a «l’altre» per antonomàsia, però també com a
predecessor nostre: vegeu el complet dossier que segueix a aquestes línies–,
s’amalgama amb l’immigrat magrebí que ha instal·lat una botiga al costat de
casa, que cull taronja a l’Horta, que posa totxos en el darrer pelotazo urbanís-
tic i que té, als nostres ulls, un comportament «culturalment estrany».

Aquesta situació és nova i hem d’aprendre a administrar-la. És un
problema ben complex, però avançaríem molt cap a la seua solució si
aconseguírem aplicar-hi una senzilla recepta: en comptes d’autocensura,
respecte; contra l’integrisme, diàleg; la identitat individual, lliurement
escollida; la identitat col·lectiva, acuradament negociada; i la festa conser-
vada com un dels més importants espais de llibertat i gaudi que ha assolit
l’ésser humà.
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