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Entrevista a Joan Garcia del Muro, guanyador del premi Octubre d'assaig per
"Soldats del no-res"
05 Desembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El ﬁlòsof lleidatà Joan Garcia del Muro ha guanyat el premi Octubre d’assaig per Soldats del
no-res, una obra que analitza el que passa pel cap dels joves europeus que s’alien a l’Estat
islàmic. Garcia del Muro, professor de matèries de l’àmbit de l’ètica i de ﬁlosoﬁa medieval a
la Facultat de Filosoﬁa de Catalunya (URL), considera que cal transmetre als joves “el valor
immens del pensament (propi)”.
Davant la crisi de valors, com podem fer uns joves millors?
Com a societat, els models d’èxit que oferim als nostres joves són esfereïdorament buits de
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qualsevol referent moral. La programació de les TV sembla especialment dissenyada per
anestesiar consciències i domesticar, així, la capacitat crítica dels adolescents -i dels adults!.
Una tasca urgent dels educadors -pares i professors- és intentar contrarestar aquest autèntic
tsunami de nihilisme que envaeix les societats contemporànies.
Com a professor, quina és la seva aportació al futur d’aquests joves?
No podem desaproﬁtar l’oportunitat que se’ns obre. Hem de nedar contracorrent i intentar
transmetre als nois el valor immens del pensament. Del pensament propi. Perquè, com deia
Simone Weil: “Els règims totalitaris no aniquilen el pensament lliure, sinó que és l’absència
de pensament lliure, que afavoreix el totalitarisme”.
Per què joves europeus poden sentir-se atrets per l’Estat islàmic?
Realment, és un misteri: nois educats a Occident i trasplantats, directament, des de societats
democràtiques, benestants, descregudes i notablement tolerants en matèria de costums, a
l’islamisme més radical. Molts d’ells sense passar, ni tan sols, per l’islam. Crec que és un
fenomen modern que defuig els paradigmes explicatius que s’estan fent populars:
probablement, més que amb el xoc de civilitzacions, amb la mateixa essència de la religió o
amb les identitats fortes, té a veure amb el nihilisme occidental.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 11 de
desembre.
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