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És per a mi un gran honor haver estat convidada a 
pronunciar la lliçó inaugural de la Facultat de Lletres 
de la Universitat de Girona en aquest inici del curs 
acadèmic 2019-2020. Ho agraeixo especialment a 
l’actual degà, el Dr. Àngel Quintana i, també, a la resta 
d’autoritats acadèmiques d’aquesta universitat. De fet, 
vaig tenir el plaer d’impartir-hi l’assignatura Minories 
religioses a la Corona d’Aragó en la llicenciatura en 
Història durant els cursos 1993-1994 i 1995-1996 i 
insisteixo en la qualificació de «plaer» amb què ho 
he qualificat. També hi vaig impartir l’assignatura 
Literatura àrab en el Máster en Estudios Euroárabes 
que va organitzar aquesta universitat juntament amb 
el CIDOB, l’any acadèmic 1993-1994. 

Passo tot seguit a desenvolupar un tema que espero 
que sigui del vostre interès i que no és altre que el de 
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l’anàlisi de les figures de Jesús i de la Verge Maria a 
l’islam. Permeteu-me, però, una breu introducció per 
tal de situar l’islam i els seus principals postulats. 

Al llarg dels més de quaranta anys que em dedico a 
estudiar i a divulgar la doctrina pròpia dels musulmans 
m’he adonat que sempre és bo, en començar, deixar ben 
clares tres o quatre qüestions que ajuden a entendre el 
que vull transmetre. Totes em semblen importants i, 
sense cap mena de problema, podria invertir l’ordre en 
què les exposaré tot seguit. D’una banda, crec que és 
bo parafrasejar una de les ocurrències que s’atribueixen 
a George Bernard Shaw segons la qual aquest escriptor 
irlandès hauria dit que als anglesos i als nord-americans els 
separa una mateixa llengua. De manera semblant, podem 
dir, imitant-lo, quant a jueus, cristians i musulmans: se 
separen i es distingeixen pel fet de creure en un mateix 
Déu. El que passa és que cada grup —i, evidentment, 
cada un dels diversos subgrups que han anat sorgint al 
llarg de la història— entenen Déu a la seva manera i és 
així com les diverses creences s’han anat diferenciant.

Aquest és el motiu pel qual em sembla més convenient 
parlar de «maneres d’entendre Déu» que no pas de 
«religions», encara que aquesta sigui la denominació 
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més usual. Com a conseqüència de tot això, es podria 
pensar que l’entesa entre els diversos grups monoteistes 
hauria de ser fàcil, però la veritat és que des de sempre 
uns i altres s’han entossudit a destacar les diferències per 
damunt de les afinitats. De fet, tant el judaisme com el 
cristianisme com l’islam prediquen la igualtat de tots 
els humans, però cadascuna d’aquestes comunitats ha 
considerat que hi ha fidels més iguals que altres i, a més, 
ha cregut que els que pensen de manera diferent poden 
arribar a ser fins i tot els seus enemics.

Un altre dels malentesos més corrents entre no 
musulmans, però també entre els fidels a l’islam, és el 
fet de considerar-lo com un tot monolític i no veure —o 
no poder i, de vegades no voler veure— la seva múltiple 
diversitat. Així com qualsevol persona pertanyent al que 
en diem «món occidental» no tindria cap problema en 
acceptar les moltes circumstàncies que diferencien un 
territori d’un altre i admetre, per tant, l’existència de 
distintes societats occidentals, cal fer el mateix respecte 
al «món de l’islam». I deixar ben clar que no només 
influeixen en la seva pluralitat qüestions de geografia, de 
clima, d’antropologia, d’història o de tradició, sinó que 
molta gent —musulmans o no— ignoren que algunes 
de les indicacions que més vegades apareixen a l’Alcorà, 
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el llibre que els fidels de l’islam consideren que recull 
la paraula de Déu presa al dictat, són, precisament, els 
verbs raonar, pensar, reflexionar o similars.1 

Hi figuren tot convidant el lector a posar-ho en 
pràctica, de manera que cadascú pugui interpretar el 
missatge tingut per diví tal com li doni a entendre la 
seva pròpia capacitat de raciocini. D’aquesta manera, 
l’Alcorà no es pot cloure en una lectura unívoca, perquè 
si és Paraula Divina necessita que la seva lectura sigui, 
d’una banda, constant i evolutiva i, de l’altra, dialèctica.

L’islam actual

Darrerament, han anat sorgint grups d’intel·lectuals 
que posen en dubte que l’Alcorà tingui com a principal 
objectiu donar regles. Un dels primers promotors 
d’aquesta idea va ser l’indi Sayyid Ahmad Khan (1817-
1898), que considerava que l’Alcorà no és un codi civil ni 
un codi polític, sinó que ensenya revelació, determinades 
doctrines i certes regles de moralitat. En conseqüència, 
sustentà que la majoria de les deduccions que s’han dut 

1 Abunden frases com «potser així reflexionareu», «en això hi ha 
un signe per a la gent que raona» (Alcorà 16:79).
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a terme a partir d’ensenyaments particulars de l’Alcorà 
només són interpretacions accidentals. Afegí que les 
interpretacions fetes a partir d’una frase aïllada del text 
sagrat (que és el que han fet tradicionalment i majoritària 
els juristes islàmics) són, en realitat, una adhesió servil 
a la lletra i que s’han realitzat sense tenir en compte 
l’esperit de l’Alcorà. Proposà, en conseqüència, tornar 
a formular el dret islàmic partint de les realitats de la 
vida actual i no de les antigues fonts religioses. L’Alcorà 
és invocat aleshores com una font d’inspiració que porti 
cap a una nova mentalitat capaç de guiar les opcions 
actuals sense dictar-les en llurs detalls jurídics.

Altres intel·lectuals, com ara Amir Ali (1849-1928), 
jutge de Bengala, proposen una nova manera de llegir 
l’Alcorà i insisteixen que fins ara els musulmans 
han ignorat l’esperit de l’Alcorà a base d’estimar 
desmesuradament la lletra. Creuen, en conseqüència, 
que cal buscar-hi uns valors i no pas unes regles. Només 
el significat íntim de l’Alcorà pot ser normatiu i és 
normal que cada generació l’interpreti d’acord amb 
el context de la societat on es troba. 

Expressà molt clarament aquest pensament el 
professor pakistanès Fazlur Rahman (1919-1988) en dir: 
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L’islam històric o medieval, lluny d’haver 
presentat o desenvolupat la visió alcorànica, 
l’ha deformat o pervertit en alguns dels seus 
aspectes més fonamentals [...], ha pres l’Alcorà en 
el detall, en una lectura atomitzada i ha perdut, en 
conseqüència, la perspectiva ètica de les antigues 
fonts de l’islam. 

Com que considera que tant pel lector ordinari 
com pel comentarista experimentat el missatge diví ha 
arribat a través d’una formulació situada en el temps i 
en l’espai, creu convenient

[...] llegir el text segons tres etapes del pensament. 
En primer lloc, dedicar-se a conèixer el context 
general de l’època i les circumstàncies particulars 
en què fou revelat un determinat fragment; després 
cal descobrir en ell el principi moral subjacent i, 
finalment, tornar al món present i buscar-hi com 
posar en pràctica aquest principi moral.2 

2 Aquest fragment i l’anterior són citats a Chris Hewer, Fazlur 
Rahman. A reinterpretation of Islam in the Twentieth Century, 
Birmingham, Selly Dak, 1988.
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Resulta indispensable, en conseqüència, considerar 
el Llibre sota una òptica global i estudiar-lo segons 
l’ordre cronològic en què fou revelat, cosa molt estranya 
al pensament islàmic tradicional. I cal dir en aquest 
punt que les traduccions de l’Alcorà fetes per bons 
especialistes, sobretot no musulmans, acostumen a 
incloure una taula cronològica de l’ordre de revelació 
dels diversos fragments que resulta molt necessària si 
es vol aprofundir en la doctrina que conté. Això és així 
perquè l’Alcorà no segueix un ordre cronològic i va ser 
compilat per escrit en funció de la llargada dels seus 
capítols o sures, de manera que, exceptuant la primera, 
es van ordenar de la més llarga a la més curta, essent 
aquest, en general, l’ordre invers al de la predicació.

Entre aquest grup de pensadors s’inclou també el 
professor tunisenc Muhammad Talbi (Tunis 1921-
2017), que es definia com a pensador lliure de l’islam, 
musulmà alcorànic, laic, modern i racional,3 i proposà 
una lectura vectorial de l’Alcorà que consisteix a tenir 

3 Va ser un escriptor molt prolífic, gran activista i mediàtic que als 94 
anys declarà per televisió que l’Alcorà no prohibia l’alcohol (vegeu 
el vídeo del programa de Liman iajroo fakat, Directinfo «Quand 
Dr. Talbi bouleverse nos croyances», de 9 de març de 2015).
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en compte la intencionalitat del Llibre Sagrat i no pas 
els judicis emesos en èpoques molt anteriors. Estimà 
que no es pot examinar el present amb les mesures del 
passat perquè això constitueix una lectura superficial 
del text. Aquesta lectura situa arbitràriament el present 
dins dels motlles del passat i intenta forçar-los sense 
adaptar-s’hi, tancant així els horitzons del progrés i 
de la modernitat. A partir de l’aleia que rep el nom 
del Tron i que diu: «Déu! No hi ha més déu que Ell; 
el Vivent, el Subsistent. Ni la somnolència ni la son 
s’emparen mai d’Ell» (Alcorà 2: 255),4 defensà que «la 
seva paraula viu per sempre més entre nosaltres i hem 
d’estar atents a ella en tot moment». 

Creia que cal preguntar-se, en conseqüència, què 
és el que Déu vol dir ara i aquí i considerà que no es 
pot arribar a comprendre el text en la modernitat si 
no s’ha situat primer en les dimensions històriques 
respectives, és a dir, en una cronologia. Conclogué, 
finalment, que «aquesta actitud ha de precedir tota 
temptativa de lectura per a poder comprendre a la 
vegada les circumstàncies de la revelació i la intenció 

4 Per als textos de l’Alcorà adapto, segons el meu propi criteri, la 
traducció publicada per Míkel De Epalza, Proa, Barcelona, 2001.
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del missatge revelat; en altres paraules, el punt de 
partida i l’objectiu cercat».5 

Així les coses, deia que l’Alcorà indica una direcció 
a seguir —un vector— i un progrés a perseguir més 
enllà de la lletra del text.6 

Al meu entendre, una de les contribucions més 
encertades del professor Talbi, que no dubta que 
constitueix la paraula de Déu, va ser la d’introduir 
el nou concepte de paraula teàndrica com a 
indicador que el Profeta i els primers compiladors 
intervingueren en la forma escrita d’aquest recull 
considerat revelació. D’aquesta manera, els errors, 
incongruències i àdhuc contradiccions que hi ha són 
degudes a la mà dels humans.

Són molts, com he dit, els intel·lectuals musulmans 
que s’interroguen sobre el sentit veritable de l’Alcorà. 

5 Muhammad Talbi, cIyâlu l·lâh [Els fills de Déu], Tunis, Cerès, 
1992 (traducció al francès: Plaidoyer pour un islam moderne, 
Tunis / París, Cerès / Desclée de Brouwer, 1998).

6 Vegeu l’aplicació del seu pensament en l’estatus de les dones 
a l’islam a Dolors Bramon, Ser dona i musulmana, Cruïlla, 
Barcelona, 2007 (2a edició, id. 2008). Traducció castellana: 
Ser mujer y musulmana, Bellaterra, Barcelona, 2009.
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Declaren —al meu entendre molt encertadament— 
que aquest hauria de ser l’únic text de referència. En 
aquest sentit, estableixen una gran diferència entre el 
Text Sagrat i el culte que a vegades se li ret. Reclamen 
un enfocament històric, sociològic i antropològic del 
contingut de l’Alcorà, perquè creuen que la recopilació 
definitiva del text canònic no podia ser aliena a les 
circumstàncies i als enfrontaments sociopolítics interns 
de la primera comunitat. Així les coses, l’Alcorà es 
considera Paraula Sagrada. Es sosté que cal respectar-
la i honorar-la, però s’afegeix que no pot ser tancada 
en un moment concret, encara que aquest sigui el 
de la revelació. 

Així, per exemple, Abdul Karim Soroush 
(Teheran, 1945), científic de formació, exiliat als 
Estats Units d’Amèrica i professor a Harvard, explica 
que les estructures mentals i el pensament humà 
evolucionen al llarg dels temps i sota la influència 
dels descobriments científics i dels fets històrics. 
Defensa, per tant, que cal estar atents a les pròpies 
percepcions, que són fràgils i canvien, i no entendre 
la religió com quelcom sagrat i constant. Un bon 
resum del seu pensament pot ser la següent conclusió: 
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És un dret de tots els fidels de l’islam creure en 
Déu i en l’Alcorà i tots, en conseqüència, tenen 
un mateix dret a conrear la pròpia comprensió. 

Aquest moviment intel·lectual reclama una 
democratització vertadera de l’islam, en contra dels 
ulemes, aiatol·làs, muftís i d’altres autoritats religioses 
que pretenen ser els únics intèrprets possibles de la 
Paraula Divina.

D’acord amb aquesta comprensió sempre renovada 
de la religió que permeti resoldre els problemes que 
vagin sorgint amb el pas del temps, els egipcis Amin 
al-Khuli (1895-1966) i el seu deixeble Muhammad 
Khalafallah (c. 1916-1998) foren dues f igures 
fonamentals del pensament modern i precursors, 
al seu torn, de l’anàlisi literària de l’Alcorà. La tesi 
doctoral en àrab d’aquest darrer, L’art del relat en el 
Sant Alcorà, classifica les narracions del Llibre Sagrat 
en tres categories: històriques, de gènere parabòlic 
i basades en llegendes. De les primeres es fixa, per 
exemple, en el relat del diàleg entre Déu i Moisès en 
l’episodi d’un foc enmig de la bardissa, que hi figura 
en tres passatges distints (Alcorà 20: 11-17; 27: 8-12 
i 28: 30-35) o també en les aleies que expliquen la 
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història de Lot (Alcorà 11: 77-83 i 15: 61-75). Davant 
les divergències que s’observen en les diverses versions, 
sustenta que la veritat divina no s’ha de buscar en 
la veracitat històrica sinó en la moral de cada relat. 
No importa gaire que els fets narrats siguin reals o 
imaginaris: el que compta és, al parer seu, la lliçó que 
Déu vol donar a través d’ells.

Creu que els fragments que pertanyen al gènere 
parabòlic parlen d’episodis o de personatges que 
poden haver existit o no i que en ells hi predomina 
l’imaginari. Déu hauria utilitzat aquest recurs perquè 
els homes el comprenguessin, però molts ulemes, 
incapaços d’entendre les paràboles, van classificar 
aquests passatges sota la denominació d’ambigus. Un 
bon exemple pot ser el de la taula parada feta baixar 
del cel a petició de Jesús:

Quan van dir els apòstols: «Jesús, fill de Maria. 
És que pot el teu Senyor fer baixar del cel una taula 
parada?» i Ell va dir: «Temeu Déu i sigueu pietosos, 
si voleu ser creients». / Van tornar a insistir-hi: 
«Nosaltres volem menjar d’aquesta taula. Així els 
nostres cors es tranquil·litzaran, sabrem que tu ens 
has dit només la veritat i serem testimoni d’aquesta 
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veritat». / Va dir llavors Jesús, fill de Maria: «Déu 
i Senyor nostre! Feu baixar des dels cels una taula 
parada, que sigui per a nosaltres, del primer a 
l’últim, una festa i record, un miracle i un signe 
que vingui de Tu. Proveïu-nos de queviures, car 
Tu ets el millor Sustentador (Alcorà 5: 112-114). 

Pel que fa a les llegendes, que també segons l’autor 
en qüestió formen part de totes les literatures i de totes 
les grans religions, responen a una pedagogia de Déu 
per tal d’adaptar-se als receptors de la revelació, i el 
Text Sagrat testimonia la seva existència en fragments 
com el que diu: 

Ells [els incrèduls] diuen: són llegendes dels 
primitius que ell [Mahoma] es fa escriure. Els hi 
dicten matí i tarda / Respon: «Ho va fer baixar 
Qui coneix el secret en els Cels i en la terra. Ell és 
indulgent i misericordiós (Alcorà 25: 5-6). 

L’escàndol va esclatar entre el professorat de la 
universitat cairota d’al-Azhar en veure que la Paraula 
Divina era tractada i analitzada com la d’un autor 
qualsevol!
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Una tempesta semblant, o més forta encara que la 
publicació d’aquesta obra, va suscitar més recentment 
la de l’estudi del també egipci Nasr Hamid Abu Zayd 
(1943-2012), que va haver d’exiliar-se a Holanda en 
ser acusat d’apòstata. Defensà que l’Alcorà és un text 
històric, revelat en una època i en un lloc determinats, 
en una llengua específica —l’àrab— i, per tant, en un 
context cultural concret, i s’esforçà en cridar l’atenció 
dels musulmans sobre l’aspecte humà del text, cosa 
que, segons ell, no contradiu per res la seva filiació 
divina. Es tracta certament de Paraula Divina, però 
ha estat humanitzada, és a dir, ha estat adaptada a la 
humanitat a qui va dirigida i pot i ha de ser estudiada 
com qualsevol altre text. El seu pensament pot resumir-
se en les paraules següents: «El significat pràctic i polític 
d’una religió no es pot trobar en el text corresponent, 
sinó en la correlació entre el text i els processos històrics, 
en la interacció entre el creient i els seus textos sagrats».7

Revolucionàries són, entre altres exemples, algunes 
qüestions que planteja, com ara:

7 Nasr Hamid Abu Zayd i Hilal Sezgin, El Corán i el futuro 
del islam, traducció de Gabriel Menéndez Torrella, Herder, 
Barcelona, 2009, p. 15.
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Crec fins i tot que la paraula musulmà, tal i 
com s’usa a l’Alcorà, no es refereix als seguidors de 
Mahoma, sinó que més aviat designa un categoria 
més general de creients, és a dir, aquells que creuen 
en el Déu Únic i obren en conseqüència. Musulmà 
es tradueix per ‘aquell que se sotmet [a la voluntat 
de Déu]’. Als partidaris de Mahoma se’ls denomina 
«els creients» (mu’minûn) i de vegades dubto si la 
paraula musulmà (muslimûn) feia referència des 
del principi als partidaris de Mahoma. Segons 
sembla, no se’ls denominà d’aquesta manera fins 
més tard, potser fins al segle viii, perquè alguns 
documents d’aquest segle i, especialment, els relats 
d’alguns cristians, no parlen de musulmans quan 
es refereixen als seguidors de Mahoma, sinó que els 
designen com a ismaelites i sarraïns. Això podria 
ser un indici que els musulmans de llavors no 
es denominaven en absolut com a tals, sinó que 
el concepte musulmà comprenia, més enllà dels 
seguidors de Mahoma, també els de Jesús i Moisès. 
Això significaria que la categoria «musulmà» era, 
en el seu origen, inclusiva i no exclusiva.8

8 Nasr Hamid Abu Zayd i Hilal Sezgin, El Corán..., p. 137-138.
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També es pot citar, entre altres, el marroquí 
Abdu Filali-Ansary (Meknès, 1946), director de la 
prestigiosa revista Prologues. Revue maghrébine du 
livre . Creu que l’islam actual està experimentant una 
mutació profunda que afecta, tot primer, la manera 
com és concebuda la religió entre els intel·lectuals i 
com comença a influir en les masses i, en segon lloc, 
la manera com és concebuda la seva acceptació en la 
resta de la societat. Escriu que aquest moviment no té 
líder visible, però es presenta com el treball col·lectiu 
d’un nombre important de pensadors. Afegeix que 
aquestes noves tendències del pensament islàmic 
representen un corrent ampli que mostra una activitat 
remarcable, encara que els punts de partida d’uns i 
altres siguin sovint molt diferents.9 

Tot això és molt més que una nebulosa d’autors i de 
comentaristes i ofereix un conjunt d’enfocaments crítics 
més que no pas una alternativa total. Aquesta és la raó 
per la qual encara no mobilitza les masses. Pot tardar 
més o menys a fer-ho, però la mirada que projecten 

9 És autor, entre altres, de L’islam est-il hostile à la laïcité ?, Sindbad-
Actes Sud, Arles, 2002 [1a edició, 1999] i Réformer l’ islam ? Une 
introduction aux débats contemporains, La Découverte, París, 2003. 
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sobre l’Alcorà i el seu missatge mostra als musulmans 
d’avui la possibilitat d’un nou enfocament envers el text 
gràcies al qual va néixer la comunitat de l’islam. Com 
acabo de dir, la llista podria ser molt llarga. Tant, com 
desconeguts són els seus pensadors a Occident; i he 
seleccionat aquí únicament un petit nombre d’autors.

Passem ara a analitzar les figures de Jesús i de la 
Verge Maria en el Llibre que els musulmans consideren 
dictat per Déu i compendi de la seva doctrina. 

Maria, mare de Jesús

De les tretze dones que apareixen a l’Alcorà, Maria 
és l’única mencionada pel seu nom i fins i tot cal dir 
que una de les 114 sures o capítols en què es va dividir 
el Llibre —la 19— porta el títol de Maryam, que és 
la seva denominació en àrab. Maria figura moltes 
més vegades a l’Alcorà —18 explícitament— que al 
Nou Testament, on només se’n parla —i poc, com 
sabeu— en el primer capítol de l’Evangeli de Lluc. 
Es podrà observar, però, que la narració alcorànica es 
fonamenta o s’inspira en alguns evangelis considerats 
apòcrifs, qualificació que potser s’hauria de revisar...
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Un bon exemple de la influència dels evangelis 
apòcrifs a l’Alcorà pot ser el de l’episodi narrat a 
l’Evangeli Àrab de la Infància, on Jesús converteix en 
pardals vius unes figures d’ocell que havia modelat 
amb fang:

[Digué Jesús:] jo us he portat un miracle diví, 
un text miraculós, de part del vostre Senyor. Jo 
crearé per a vosaltres, del fang de la terra, com 
figures d’ocells. Bufaré sobre elles i esdevindran 
ocells vius, amb l’anuència de Déu ( Alcorà 3: 49).

La introducció de Jesús a l’Alcorà es produeix a 
través de la seva mare, és a dir, que, contràriament 
al que és habitual en el món semític, que estableix 
la filiació paterna, la de Jesús es fa per via materna i, 
en conseqüència, és anomenat ‘Isa ben Maryam, és a 
dir, Jesús, fill de Maria. Mai no es parla del seu pare 
perquè, segons l’Alcorà (4: 171), Jesús no fou concebut 
per cap home: «[Déu] el va posar dins de Maria i és 
un esperit que procedeix d’Ell!» 

Com és sabut, Lluc sí que parla de Josep, espòs de 
la Verge, i diu:
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També Josep va pujar de la Galilea, del poble de 
Natzaret, a la Judea, al poble de David, anomenat 
Bet-Lèhem, ja que era de la casa i la família de 
David, per empadronar-se juntament amb Maria, la 
seva muller, que estava embarassada (Lluc 2: 4-5).10

Així com també ho expliquen alguns evangelis 
apòcrifs.

Maria Verge

Una característica important és que Maria és mare 
i és Verge en ambdues creences, però sobre ambdós 
textos d’això ens en donen pocs detalls. Segons Lluc 
(1: 35), Déu li hauria fet dir: «L’Esperit Sant vindrà 
damunt teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la 
seva ombra». I el text segueix amb les paraules que 
conformen l’oració catòlica de l’àngelus al migdia: «Vet 
aquí l’esclava del Senyor; que es faci amb mi segons la 
teva paraula» (Lluc 1: 39).

10 Segueixo l’edició de la Bíblia dels monjos de Montserrat, editorial 
Casal i Vall, Andorra, 1983.
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A l’Alcorà (66: 10-12), en contraposició a les dones 
de Noé, de Lot i de Faraó,11 es diu: 

[…] Déu posa com exemple als creients a Maria, 
la filla d’Imran [el Joaquim de l’Evangeli] que 
conservà la seva virginitat i a qui vàrem infondre 
el Nostre Esperit (rûhinâ). Va tenir per autèntiques 
les paraules de l’Escriptura del seu Senyor i fou 
de les devotes.

O també: «[Maria] La que conservà la seva virginitat 
i a qui vàrem infondre el Nostre Esperit i vàrem fer 
d’ella i del seu fill un signe (âyah) per a tot el món» 
(Alcorà 21: 91).

La narració de la història de Maria i de Jesús s’inicia 
a l’Alcorà (19: 7-10) amb la del naixement de Joan el 
Baptista, de nom Yahya en àrab. Es diu:

11 Tal com ha estat dit, no figura a l’Alcorà cap altre nom femení. 
Totes les dones que es mencionen hi són com a esposes o mares 
d’algú. Pel que fa a la muller de Faraó, que salvà i es feu càrrec 
del nadó Moisès, alguns comentaristes sostenen que es va 
convertir a l’islam i fou torturada per això.
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[Els àngels cridaren Zacaries (Zakariyyâ) el 
sacerdot oncle de Maria quan, dempeus, pregava 
en el Temple]: «T’anunciem la bona nova d’un noi 
que es dirà Joan, sense homònims en el passat» / 
[Zacaries] digué: «¡ Senyor! ¿Com puc tenir un noi 
si la meva dona és estèril i jo soc un vell decrèpit?» 
/ «Així serà [Déu digué]. El teu Senyor diu: és 
cosa fàcil. Ja t’he creat abans quan tu no eres res» 
/ [Continuà Zacaries] dient: «¡ Senyor! ¡Donem un 
senyal! [Déu respongué]: «El teu senyal serà que, 
estant sa, no podràs parlar a la gent durant tres dies.

Recordem que la mudesa de Zacaries també es 
menciona a l’Evangeli de Lluc (1: 13-20):

Aleshores se li aparegué un àngel del Senyor, 
dempeus a la dreta de l’altar de l’encens. Zacaries, en 
veure’l, es torbà i el temor s’apoderà d’ell. Però l’àngel 
li digué: no tinguis por, Zacaries, que el teu prec 
ha estat escoltat; Elisabet, la teva muller, et donarà 
un fill i li posaràs Joan [...] Llavors Zacaries digué a 
l’àngel: «I com ho sabré, això? Perquè jo ja soc vell, 
i la meva dona també és d’edat avançada». L’àngel li 
va respondre: «Jo soc Gabriel, l’assistent de Déu, i he 
estat enviat per parlar-te i anunciar-te aquest missatge 
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joiós; mira, et quedaràs mut sense poder parlar fins el 
dia que això passarà, ja que no has cregut les meves 
paraules, que es compliran al seu temps». 

El naixement de Maria

Abans de parlar del naixement de Maria, l’Alcorà 
(3: 33-48) s’ocupa de la seva nissaga que, naturalment, 
coincideix amb el relat bíblic:

Certament Déu ha escollit Adam, Noé, la 
família d’Abraham i la d’Imran [nom de Joaquim, 
pare de Maria] per damunt de tots / com a 
descendents els uns dels altres. Déu tot ho sent, 
tot ho sap. / La dona d’Imran12 va dir: «Senyor! 
T’he consagrat en vot, per al teu exclusiu servei, 
el que porto en el meu si. Accepta-me’l! Tu que 
ets qui tot ho sent, Qui tot ho sap». / I quan va 
donar a llum una filla, va dir: «Senyor! El que he 
infantat és una femella —Déu ja sabia el que havia 
parit— i un mascle no és igual que una femella. Li 

12 Segons el Proto Jaume (2: 1) i l’apòcrif Pseudo Mateu (1: 2) es deia 
Anna i així ho accepten tant la tradició cristiana com la islàmica. 
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he dit Maria i la poso sota la teva protecció contra 
el maleït Dimoni, i també la seva descendència.

Com s’ha pogut observar, el text que narra el 
naixement de Maria, és semblant al de Lluc, però 
l’Alcorà (3: 37) hi afegeix nova notícia:

El seu Senyor l’acollí favorablement, la va fer 
créixer i la va confiar a Zacaries. Cada vegada que 
Zacaries entrava al Temple per tal de veure-la, 
trobava alguna menja al costat d’ella. Llavors li deia: 
«Maria!, d’on prové aquest aliment?» Responia ella: 
«De Déu. Déu proveeix el seu aliment a qui Ell vol».

L’Anunciació a Maria 

L’anunci del naixement d’un fill a la Verge, segons 
Lluc (1: 26-36), és el següent:

L’àngel Gabriel fou enviat per Déu a un poble 
de la Galilea, anomenat Natzaret, a una noia verge, 
promesa amb un home que es deia Josep, de la 
casa de David, i la verge es deia Maria. Va entrar, 
doncs, a casa d’ella i li digué: «Déu et guard, plena 
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de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es va torbar 
d’aquestes paraules i pensava què podia significar 
aquesta salutació. Però l’àngel li digué: «No tinguis 
por, Maria, que has trobat gràcia a la presència de 
Déu; concebràs i tindràs un fill, i li posaràs Jesús». 
[...] Però Maria digué a l‘àngel: «I com es farà això, 
si jo no conec cap home?» L’àngel va respondre: 
«L’Esperit Sant vindrà damunt teu i el poder de 
l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra...» 

L’Alcorà difereix una mica del relat de Lluc:

Va estendre un vel per tal d’ ocultar-se d’ells. 
Li enviarem el Nostre Esperit i se li presentà com 
un mortal perfectament format. / Ella va dir: 
«Em refugio de tu en el Compassiu. Si tems Déu, 
marxa». / Digué [l’àngel Gabriel]: «Jo només soc 
l’enviat del teu Senyor per tal de regalar-te un noi 
pur». / I ella respongué: «¿Com puc tenir un noi si 
no m’ha tocat cap mortal, ni soc cap prostituta?» / 
[L’àngel va respondre:] «El teu Senyor diu: “És cosa 
fàcil per Mi”. Així serà. Déu crea el que vol. Quan 
decideix una cosa, diu: “Faci’s i es fa!”. És cosa 
decidida». / Quedà embarassada amb ell [Jesús] 
i es retirà a un lloc allunyat. (Alcorà 19: 17-22)
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Segueixo citant la sura 19 amb molta més informació 
que l’Evangeli:

Els dolors del part la van dirigir al tronc d’una 
palmera. Va dir: «Tant de bo m’hagués jo mort, 
abans d’això!» / Llavors [l’infant ja nascut] la 
va cridar: «No t’amoïnis, no ploris més! No et 
desesperis! Reviu! El teu Senyor ha posat a sota teu 
un rierol que surt de terra; posà també a sobre teu 
el tronc fructuós de la palmera. / Vincla cap a tu el 
tronc de la palmera, que faci caure, per a tu, dàtils 
de fresc, madurs. / Menja, doncs, i beu, que els teus 
ulls s’alegrin. Si veus algú, digues: “He fet jurament 
sagrat al Misericordiós, de privació. No parlaré 
avui amb ningú”». / Després ella anà amb els seus, 
amb ell, i el portava. Els altres deien: «Maryam! 
Vens ara i has fet una cosa reprensible. Germana 
d’Aaron.13 El teu pare no era un home dolent. La 
teva mare no era una bagassa». / Ella els indicà que 
parlessin amb ell i ells objectaren: «Com podem 
conversar amb un que és al bressol de la seva vida, 
que és un infant, que no pot parlar?» / El nen 
llavors digué: «Jo soc servidor, adorador, esclau de 

13 Els exegetes estan d’acord que es tracta d’una confusió.
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Déu! Ell m’ha portat l’Escriptura. L’Evangeli.14 Ell 
ha fet de mi un profeta, que mira lluny. Ell ha fet 
de mi un ésser beneït vagi on vagi».

Qui és aquest Jesús, fill de Maria?

Si el relat de Lluc en el moment de l’Anunciació 
segueix dient: «Serà gran i serà anomenat Fill de 
l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, 
el seu pare regnarà per sempre a la casa de Jacob i el 
seu regne no tindrà fi», l’Alcorà el considera només un 
profeta, tot dient:

Aquests són els enviats. N’hem preferit uns més 
que altres. A algun d’ells Déu els ha parlat i els 
ha donat preeminència. Vàrem donar l’Escriptura 
a Moisés i vàrem enviar missatgers després d’ell. 
Vàrem donar a Jesús, fill de Maria, les proves clares 
i el vàrem enfortir amb l’Esperit de Santedat, [rûh 
al-qudus] (Alcorà 2: 253 i 2: 87.)

14 Cal assenyalar que l’Alcorà esmenta sempre els Evangelis en 
singular i també que aquest hauria estat el primer miracle de 
Jesús, molt abans del de les bodes de Canà.
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O bé:

Vàrem fer que els succeís Jesús, fill de Maria, 
en confirmació dels que tenien la Torà. Els 
donarem l’Evangeli que conté Direcció i Llum, 
en confirmació del que ja hi havia de la Torà i 
com a Direcció i Exhortació per als temorosos de 
Déu (Alcorà 2: 46).

I insisteix ben clarament en aquesta consideració: 
Jesús només és un enviat de Déu. Així:

Gent de l’ Escriptura! (al-Kitâb) No exagereu 
en la vostra religió! No digueu de Déu sinó el que 
és veritat: que el Messies (al-Massih), Jesús, fill de 
Maria, és només l’enviat de Déu i de la seva Paraula, 
que Ell el va posar dins de Maria, i és un esperit que 
procedeix d’ Ell! Creieu, doncs, en Déu i en els seus 
enviats! ¡No digueu: «Són Tres!» Déu és només un 
sol Déu. / El Messies de cap manera es menystindrà 
per admetre que ell és només un servidor de Déu 
sense voler ser més. Tampoc ho han fet els àngels 
bons, els asseguts prop de Déu” (Alcorà 4: 171).15

15 La creença en els àngels caiguts és també pròpia de l’islam.
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La negació islàmica de la divinitat de Jesús encara és 
més explícita en el següent fragment: «En realitat, no 
creuen els que diuen: “Déu és el Messies (al-Massih), 
fill de Maria”, si ell mateix va dir: “Fills d’Israel, serviu 
a Déu, el vostre Senyor, el meu Senyor i adoreu-lo”» 
(Alcorà 5: 72). O bé:

[La gent de la Bíblia] Ells han negat la fe divina, 
els qui han dit i reafirmat: «Déu, és el Messies 
(al-Massih), Jesús, fill de Maria». Digues [Profeta]: 
«Són gent mortal! Qui té poder més fort de Déu, si 
Ell vol fer desaparèixer el Messies, fill de Maria, la 
seva mare i tots plegats, els qui han viscut sobre la 
terra? Déu té el domini de tots els cels i de la terra 
i del que hi ha entre ambdós. Ell va creant allò que 
vol! Ell té poder sobre les coses!» (Alcorà 5: 17).

Segons el text sagrat dels musulmans, el propi Jesús 
es pronuncià a l’Alcorà contra el culte que li reten els 
cristians:

Quan Déu digué: «Jesús, fill de Maria! No ets tu 
qui ha dit a la gent: “Preneu-nos a mi i a la meva mare 
com a déus, a més de Déu!”?». Respongué [Jesús]: 
«Glòria a Tu! Com diré quelcom que no tinc per 
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veritat? Si ho haguera dit, Tu ho hauries sabut. Tu ets 
Qui coneix a fons les coses amagades» (Alcorà 5: 116).

Jesús no morí crucificat 

I, finalment, val la pena d’assenyalar una gran diferència 
entre les creences dels cristians i les dels musulmans 
perquè, segons l’islam, Jesús no morí a la creu:

[Els jueus] han dit: «Hem matat el Messies 
(al-Massih), Jesús, fill de Maria, l’enviat de Déu», 
però no el van matar ni crucificar, sinó que els 
semblà així. Hi ha discrepàncies sobre el tema, 
dubtes. No tenen coneixement, no segueixen més 
que conjectures. Però, certament no el van matar, / 
sinó que Déu l’elevà al seu costat. Déu és poderós, 
savi (Alcorà 4: 157-158). 

Fins aquí he llegit diversos fragments de l’Alcorà 
i s’haurà observat que el text no sempre resulta de 
total ni fàcil comprensió, ni totes les informacions 
són completades. L’exegesi i les tradicions islàmiques 
han hagut de suplir els buits. En comento alguns, tot 
començant per aquesta darrera citació, que nega la 
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crucifixió de Jesús. La tradició més estesa creu que, 
quan anaven a clavar-lo a la creu, va passar un home 
que se li assemblava i el crucificaren en el seu lloc. 
Darrerament, una branca del sunnisme, l’Ahmadiyya, 
nascuda a l’Índia a finals del segle xix, amb seguidors 
a Espanya i amb una gran mesquita a Pedro Abad 
(Còrdova), sosté que Jesús aconseguí fugir al Caixmir, 
on predicà i morí als 120 anys.16

Pel que fa a la concepció de Jesús, la tradició popular 
creu que es va produir quan un àngel bellíssim bufà 
la camisa de Maria, que anava a buscar aigua amb un 
càntir a una edat d’entre deu i tretze anys.17 Altres, com el 
tradicionista al-Tabârî, diuen que Jesús li entrà per la boca.

D’altra banda, l’islam afirma que Jesús i Maria 
són ésser purs i ho fa a partir del passatge ja citat on 
diu que la mare de Maria la va posar sota la protecció 
divina, juntament amb la seva descendència, contra 

16 Altres explicacions el suposen casat amb Maria Magdalena i ja 
tenim el Codi da Vinci muntat!

17 Alguns evangelis apòcrifs (com el Protoevangeli de Jaume, el Pseudo 
Mateu o l’Armeni de la infància de Jesús, també es refereixen a la 
Verge que anava a cercar aigua amb un càntir a la font.
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el maleït dimoni. La tradició islàmica explica aquesta 
característica de puresa innata dient que tot infant, 
en néixer, és tocat pel diable i és per això que tots 
plorem; però assegura que no va tocar ni Maria ni el 
seu fill i, en conseqüència, són considerats purs. Així 
s’estableix una mena de paral·lelisme amb el dogma 
de la Immaculada Concepció. Mentre que, segons 
el cristianisme, tothom neix amb l’anomenat pecat 
original (que es borra amb el baptisme), Maria, en 
virtut de la gràcia preventiva de Crist, no. 

Aquesta era una creença de tradició popular des d’antic 
i fou objecte de moltes discussions teològiques entre els 
seus partidaris, com Ramon Llull, Duns Escot i l’orde 
franciscana, i els seus contraris —que s’hi oposaven d’acord 
amb el principi de la universalitat del pecat original— 
entre els quals grans teòlegs, com Bernat de Claravall, 
Albert Magne, Tomàs d’Aquino i els dominicans. El papa 
Pius ix ho definí com a dogma de fe el 8 de desembre de 
l’any 1854 en la butlla Ineffabilis Deus, que diu:

La benaurada Verge Maria fou preservada 
immune de tota taca de pecat original en el primer 
instant de la seva concepció per singular gràcia i 
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privilegi de Déu Omnipotent, en atenció als mèrits 
de Jesucrist Salvador del gènere humà.

Em vull referir, ara sí per acabar, a la importància 
que ha donat sempre el món àrab i islàmic a la 
palmera (Phoenix dactylifera L.) i al seu fruit. Apareix 
mencionada dinou vegades a l’Alcorà, on hem vist el 
seu paper fonamental d’ajuda a la Verge en el naixement 
de Jesús. Per això, encara és costum generalitzat entre 
els musulmans que el primer aliment que es dona a 
una criatura nounada sigui un dàtil que hagi estat ben 
mastegat per un bon creient, de la mateixa manera que 
també és el primer que mengen els adults per trencar 
el dejuni diari del mes de Ramadà. 

Com és sabut, la palmera és originària de la península 
Aràbiga i sembla que fou plantada a Europa per primera 
vegada als jardins de la Russafa cordovesa en temps 
del primer emir d’ Alandalús, ‘Abd al-Rahmân I (755-
788). La melancolia d’aquest omeia li va fer dedicar un 
poema que diu: «O palma! Tu ets com jo, estrangera 
a Occident, allunyada de la teva pàtria».18

18 Ángel González Palencia, Historia de la literatura Arábigo-
Española, Labor, Barcelona, 1965, p. 47.
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I la seva fama ha perdurat al llarg de tota la 
literatura, tal com mostra un punyent poema que la 
poeta andalusina Muhja bint Attayani, del segle x, va 
escriure en contra de la seva examant, la també poeta 
i princesa de la casa omeia, coneguda per la seva vida 
llibertina. El nom de la princesa era Wal·lâda, que 
significa ‘fecunda’, i l’amant abandonada li diu:

Wal·lâda!, bé t’escau el nom: ‘paridora’
Sense marit! La vergonya és manifesta!
De Maria vols ser imitadora
Però la teva palmera és una verga erecta.19

Reprenc, finalment, el formalisme d’aquest acte 
d’inauguració bo i reiterant el meu agraïment a aquesta 
Facultat per haver volgut comptar amb mi i desitjant 
a tots els seus membres un bon curs 2019-2020!

19 Margarida Castells i Encarna Santceloni, Perles de la nit. 
Poetes andalusines, Adesiara, Martorell, 2013, p. 91.
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Dolors Bramon 
Professora emèrita de la 
Universitat de Barcelona

Dolors Bramon Planas (Banyoles, 1943) és doctora 
en Filosofia i Lletres (Filologia Semítica, 1984) i 
en Geografia i Història (Història Medieval, 1998) 
per la Universitat de Barcelona. Actualment és 
professora d’Islamologia a l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Barcelona, al màster Món Àrab 
i Islàmic de la Universitat de Barcelona, professora 
emèrita de la Universitat de Barcelona i membre 
emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans.

Ha conreat diversos camps, com són: 

Minories religioses a la Corona d’Aragó

Contra moros i jueus. Formació i estratègia d’unes 
discriminacions al País Valencià.  3 i 4 Edicions, 
València, 1981. Traducció castellana: Contra moros 
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y judíos. Ed. Península, Barcelona, 1986. Traducció 
àrab: El Caire, 2005. 

Moros, jueus i cristians en terra catalana. Memòria del 
nostre passat. Pagès editor, Lleida, 2013. Traducció 
castellana:  Moros, judíos y cristianos en tierra catalana. 
Memoria de nuestro pasado. Ed. Milenio, Lleida, 2013.

«Visions de l’altre a la Corona Catalanoaragonesa». 
La construcció d’ identitats imaginades. Literatura 
medieval i ideología. Julián Acebrón, Isabel Grifoll, 
Flocel Sabaté (coord.) Pagès editors, Lleida, 2015, 
pàgs. 81-102.

Geografia àrab medieval

El mundo en el siglo XII. Estudio de la versión 
castellana y del «original» árabe de una geografía 
universal: el tratado de al-Zuhrî.  Ed. Ausa, 
Sabadell, 1991. 

Reivindicació catalana del geògraf al-Idrîsî. Discurs 
de recepció de ... com a membre numerària de la 
Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 20 de 
novembre de 2012. Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 2012.
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Història dels passat andalusí de les terres avui 
catalanes

De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 
1010 (continuació de l’obra de Millàs Vallicrosa). 
Eumo – IEC - Institut d’Història Jaume Vicens 
Vives, Barcelona, 2000 (2a edició, 2002). 

Mots remots. Setze estudis d’ història i de toponímia 
catalana (amb Rosa Lluch Bramon).  CCG edicions, 
Girona, 2002. 

«El islam también forma parte del pasado catalán», 
dins DDAA, El islam plural. Icaria-Antrazit, 
Barcelona, 2003, pàgs. 63-74.

«Moros i moriscos a la Catalunya Nova». Les minories 
socials i la justícia. Época medieval i moderna. Sílvia 
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