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PRESIDENT BARACK OBAMA: Moltíssimes gràcies. Bona tarda. És un gran 
honor ser a la ciutat eterna del Caire, i ser-hi convidat per dues destacables 
institucions. Durant milers d’anys, Al-Azhar s’ha mantingut com el far de 
l’ensenyament islàmic; i durant més d’un segle, la Universitat del Caire ha 
estat una font del desenvolupament d’Egipte. I plegats representen la 
harmonia entre la tradició i el progrés. Estic agrait per la vostra hospitalitat, i 
per la hospitalitat del poble d’Egipte. I també estic orgullós de portar amb mi 
la bona voluntat del poble americà, i un desig de pau entre les comunitats 
musulmanes i el meu país: Assalaamu alaykum. (aplaudiments) 
 
Ens trobem en uns temps de gran tensió entre els Estats Units i els musulmans 
d’arreu del món –tensió que troba les seves arrels en forces històriques que 
van més enllà de qualsevol debat sobre les actuals polítiques. La relació entre 
l’Islam i Occident inclou segles de coexistència i cooperació, però també de 
conflictes i guerres religioses. Més recentment, la tensió ha estat alimentada 
pel colonialisme que negà drets i oportunitats a tants musulmans, i una 
Guerra Freda en la què la majoria de països musulmans van ser sovint tractats 
com agents sense cap mirament per les seves pròpies aspiracions. Més encara, 
el gran canvi aportat per la modernitat i la globalització ha deixat a molts 
musulmans en la visió d’un Occident hostil a les tradicions de l’Islam. 
 
Extremistes violents han explotat aquestes tensions en un petita però potent 
minori de musulmans. Els atacs de l’11 de setembre de 2001 i els esforços 
continuats d’aquests extremistes en focalitzar la violència contra civils ha 
conduit a alguns al meu país a veure l’Islam com inevitablement hostil, no 
només per Amèrica i els països occidentals, sinó també als drets humans. Tot 
plegat ha portat més temor i més desconfiança. 
 
Mentre les nostres relacions siguin definides per les nostres diferències 
estarem donant alè a aquells que sembren l’odi enlloc de la pau, a aquells 
que promouen el conflicte enlloc de la cooperació que ens ha d’ajudar a tots 
els nostres pobles a assolir la justícia i la prosperitat. I aquest cicle de 
sospites i desencontres ha d’acabar. 
 
He vingut a El Caire a buscar un nou començament entre els Estats Units i els 
musulmans d’arreu del món, basat en l’interès mutu i el respecte mutu, basat 
en la veritat de que Amèrica i l’Islam no són exclusius i necessiten no estar en 
competència. En canvi, es solapen, i comparteixen principis comuns –principis 
de justícia i progrés; tolerància i la dignitat de qualsevol ésser humà. 
 



 

 

I faig això conscient que el canvi no pot esdevenir-se d’avui per demà. Sé que 
hi ha hagut molta publicitat al voltant d’aquest discurs, però cap discurs pot 
eradicar anys de malfiança, com tampoc puc respondre en l’estona de la què 
disposo aquesta tarda a totes les complexes qüestions que ens han portat fins 
aquí. Però estic convençut que per caminar endavant ens hem de dir 
obertament tot allò que portem als nostres cors i que sovint diem només amb 
les portes tancades. Cal que hi hagi un esforç sostingut per escoltar-nos els 
uns als altres; per aprendre els uns dels altres; per respectar l’altre; i per 
trobar llocs comuns. Com ens diu l’Alcorà, “sigues conscient de Déu i digues 
sempre la veritat”. (aplaudiments) Això és el que intentaré fer avui –dir la 
veritat el millor que sàpiga, humil davant la tasca que tenim al davant, i ferm 
en la meva creença que els interessos que compartim com a éssers humans 
són molts més poderosos que les forces que ens separen. 
 
Avui part d’aquest convenciment s’arrela en la meva pròpia experiència. Sóc 
cristià, però el meu pare provenia d’una família keniata que incloïa 
generacions de musulmans. Quan era nen, vaig passar uns quants anys a 
Indonèsia i vaig sentir la crida de l’azaan al migdia i a la posta de sol. Quan 
era jove vaig treballar a les comunitats de Xicago on molts trobaven la 
dignitat i la pau en la fe musulmana. 
 
Com a estudiant d’història, també conec el deute que la civilització té amb 
l’Islam. Fou l’Islam –en llocs com Al-Azhar- que va portar la llum del 
coneixement a través de molts segles, preparant el camí pel Renaixement 
europeu i la Il·lustració. Fou la innovació a les comunitats musulmanes 
(aplaudiments), fou la innovació a les comunitats musulmanes que va 
desenvolupar l’àlgebra; el nostre compàs magnètic i els instruments de 
navegació; l’elaboració d’instruments d’escriptura o impressió; l’estudi de 
com les malalties s’escampen i de com poden ser curades. La cultura islàmica 
ens ha donat arcs magestuosos, altes agulles; poesia eterna i música 
apreciada; una caligrafia elegant i espais de pacífica contemplació. I a través 
de la història, l’Islam ha demostrat mitjançant paraules i fets les possibilitats 
de la tolerància religiosa i la igualtat racial. (aplaudiments) 
 
També sé que l’Islam ha format sempre part de la història d’Amèrica. La 
primera nació que va reconèixer el meu país fou el Marroc. Signant el Tractat 
de Trípoli el 1796, el nostre segon president, John Adams, va escriure “Els 
Estats Units no contenen en el seu interior cap mena d’enemistat en relació 
amb les lleis, la religió o la tranquilitat dels musulmans”. I des de la nostra 
fundació, musulmans americans han enriquit els Estats Units. Han lluitat a les 
nostres guerres, han servit al nostre govern, han lluitat pels drets civils, han 
iniciat negocis, han ensenyat a les nostres universitats, han excel·lit als 
nostres estadis, han guanyat Premis Nobels, construït el nostre edifici més alt, 
i encès la flama olímpica. I quan el primer musulmà americà va ser 
recentment escollit pel Congrés, va prendre el jurament de defensar la nostra 
constitució emprant el mateix Alcorà que un dels nostres Pares Fundadors –



 

 

Thomas Jefferson- tenia a la seva biblioteca personal. 
 
Per tant, he conegut l’Islam a tres continents abans d’arribar a la regió on va 
ser revelat. Aquesta experiència guia la meva convicció que l’aliança entre 
Amèrcia i l’Islam s’ha de basar en allò que l’Islam és, i no en allò que no és. I 
considero part de la meva responsabilitat com a President dels Estats Units 
lluitar contra els estereotips negatius de l’Islam allí on apareguin. 
(aplaudiments) 
 
Però aquests mateixos principis han d’aplicar-se a les percepcions 
musulmanes d’Amèrica. (aplaudiments). De la mateixa manera que els 
musulmans no encaixen en un estereotip cru, Amèrica no és el cru estereotip 
d’un imperi egoista. Els Estats Units han estat una de les grans fonts de 
progrés que el món mai ha conegut. Vam néixer d’una revolució contra un 
imperi. Vam ser fundats sobre l’ideal que tothom ha estat creat igual, i hem 
plorat sang i resistit durant segles per tal de donar significat a aquestes 
paraules –a l’interior de les nostres fronteres, i arreu del món-. Estem 
conformats per cada cultura, arribada des de qualsevol lloc de la Terra, i 
dedicats a un concepte simple: E pluribus unum. D’entre molts, un. 
 
Ara se n’ha parlat molt del fet que un afro-americà amb el nom de Barack 
Hussein Obama hagi pogut ser elegit President. (aplaudiments). Però la meva 
història personal no és única. El somni d’oportunitats per tothom no s’ha fet 
realitat per cadascú, a Amèrica, però la promesa existeix per tots els que 
s’acosten a les nostres costes –i això inclou els prop de 7 milions de 
musulmans americans al nostre país que, per cert, gaudeixen d’ingressos i 
nivells d’educació per sobre de la mitjana americana. (aplaudiments) 
 
Tanmateix, la llibertat a Amèrica és indivisible de la llibertat per a practicar 
la pròpia religió.  Per això hi ha una mesquita a cada estat de la Unió, i més 
de 1.200 mesquites a l’interior de les nostres fronteres. Per això el Govern 
dels Estats Units ha acudit als tribunals per protegir el dret de les dones i les 
nenes a portar el hijab i per castigar aquells que volguessin negar-lo. 
(aplaudiments) 
 
Per tant, que no hi hagi cap dubte: l’Islam és part d’Amèrica. I crec que 
Amèrica conté al seu interior la veritat que al marge de la raça, la religió, 
l’edat, tots plegats compartim unes aspiracions comuns –viure en pau i 
seguretat; aconseguir una educació i treballar amb dignitat; estimar les 
nostres famílies, les nostres comunitats, i el nostre Déu. Aquestes coses 
compartim. Aquesta és una esperança per la humanitat. 
 
Evidentment, reconèixer la nostra humanitat comú és només el principi de la 
nostra feina. Amb paraules només no satisfarem les necessitats dels nostres 
pobles. Aquestes necessitats es satisfaran només si actuem amb coratge en els 
anys que venen; i si entenem que els reptes que encarem són compartits, i si 



 

 

no els encarem els danys també seran compartits. 
 
Hem après d’experiències recents que quan el sistema financer es debilita a 
un país, la prosperitat pateix arreu. Quan una nova grip infecta un ésser 
humà, tots estem en risc. Quan una nació persegueix l’arma nuclear, el risc 
d’un atac nuclear augmenta per a totes les nacions. Quan extremistes violents 
operen a una zona muntanyosa, hi ha pobles en perill més enllà dels mars. 
Quan innocents a Bòsnia i a Darfur són massacrats, una taca queda en la 
nostra consciència col·lectiva. (aplaudiments). Això és el que significa 
compartir aquest món al segle XXI. Aquesta és la responsabilitat que tenim 
com a éssers humans. 
 
I és una responsabilitat difícil d’assumir. En la històra de la humanitat sovint 
hi ha hagut nacions i tribus –i sí, també religions- subjugant-se una a l’altra en 
la persecució dels seus propis interessos. Fins i tot en aquesta nova era, 
actituds com aquestes són autodestructores. Donada la nostra 
interdependència, qualsevol ordre mundial que elevi una nació o grup de 
pobles per sobre de les altres inevitablement fracassarà. Per tant, sigui el que 
sigui el que pensem del passat, no en podem ser presoners. Els nostres 
problemes han de ser tractats mitjançant el partenariat; el nostre progrés ha 
de ser compartit. (aplaudiments) 
 
Tanmateix, això no significa que haguem d’ignorar fonts de conflicte. Al 
contrari: hem d’afrontar aquestes tensions directament. I en aquest esperit, 
deixeu que parli tant clar i de forma tant planera com pugui sobre alguns 
temes específics que crec que al final haurem d’afrontar plegats. 
 
El primer tema que hem d’afrontar és l’extremisme violent en totes les seves 
formes. 
 
A Ankara vaig deixar clar que Amèrica no és –i no hi serà mai- en guerra amb 
l’Islam. (aplaudiments). Afrontarem, però, de manera estricta els estremistes 
violents que suposen una greu amenaça per a la nostra seguretat, perquè 
rebutgem el mateix que els pobles de diferents fès rebutgem: l’assassinat 
d’homes, dones i nens innocents. I és el meu primer deure com a President el 
protegir el poble americà. 
 
La situació a l’Afganistan demostra els objectius americans, i la nostra 
necessitat de treballar plegats. Fa més de set anys, els Estats Units van 
perseguir Al Qaeda i els Talibans amb un ampli suport internacional. No hi 
vam anar per gust; i vam anar per necessitat. Sóc conscient que encara hi 
haurà qui qüestionarà o fins i tot justificarà els esdeveniments de l’11 de 
setembre. Però siguem clars: Al Qaeda va matar prop de 3.000 persones 
aquell dia. Les víctimes eren homes, dones i nens innocents, d’Amèrica i de 
moltes altres nacions que no havien fet cap mal a ningú. I no només Al Qaeda 
va decidir matar sense compassió tota aquella gent, sinó que justifica l’atac i 



 

 

fins i tot ara encara manté la seva determinació de matar de manera massiva. 
Tenen afiliats a molts països i estan provant d’expandir la seva xarxa. Això no 
són opinions per a ser debatudes; això són fets als que cal fer front. 
 
Ara, no ens portem a error: no volem mantenir les nostres tropes a 
l’Afganistan. No hi veiem, no busquem, unes bases militars a l’Afganistan. És 
agonitzant per Amèrica perdre-hi homes i dones joves. És car i políticament 
dificultós continuar aquest conflicte. Amb satisfacció faríem tornar a casa tots 
i cadascun dels nostres soldats si puguessim tenir la confiança que no hi ha 
extremistes violents a l’Afganistan i ara al Pakistan decidits a matar quants 
més americans millor. Però encara no és el cas. 
 
I per això estem aliats en una coalició de 46 països. I malgrat els costos que 
això suposa, el compromís d’Amèrica no s’afeblirà. És més, cap de nosaltres 
tolerarà aquests extremismes. Han matat a massa països. Han matat gent de 
diferents religions –però més que de cap altra, han matat musulmans-. Les 
seves accions són irreconciliables amb els drets de l’ésser humà, el progrés de 
les nacions, i amb l’Islam. L’Alcorà ensenya que qui mata un innocent és com 
si hagués matat tota la humanitat. (aplaudiments). I l’Alcorà també diu que 
qui salva a una persona, és com si hagués salvat tota la humanitat. 
(aplaudiments). La fe duradera de més de mil milions de persones és molt més 
gran que l’odi estret d’uns quants. L’Islam no és part del problema en el 
combat contra l’extremisme violent, és una part important en la promoció de 
la pau. 
 
Ara bé, també sabem que el només amb el poder militar no arreglarem els 
problemes a l’Afganistan i al Pakistan. És per això que planegem invertir 1.500 
milions de $ anuals els propers cins anys per aliar-nos amb els pakistanis en la 
construcció d’escoles i hospitals, carreteres i negocis, i centenars de milions 
per ajudar aquells que han estat desplaçats. És per això que estem 
proporcionant més de 2.800 milions de $ per ajudar els afgans a desenvolupar 
la seva economia i donar els serveis que la gent necessita. 
 
Deixeu que toqui també el tema de l’Iraq. A diferència d’Afganistan, Iraq va 
ser una guerra escollida que va provocar grans diferències al meu país i arreu 
del món. Malgrat crec que el poble iraquí viu molt millor sense la tirania de 
Saddam Hussein, també crec que els esdeveniments a l’Iraq han recordat a 
Amèrica la necessitat de l’ús de la diplomàcia i la construcció d’un consens 
internacional per resoldre els nostres problemes sempre que sigui possible. 
(aplaudiments). Tanmateix, podem recordar les paraules de Thomas 
Jefferson, que deia: “espero que la nostra esperança creixi amb el nostre 
poder, i ens ensenyi que quan menys usem el nostre poder més gran aquest 
serà”. 
 
Avui, Amèrica té una responsabilitat dual: ajudar a l’Iraq a forjar-se un futur 
millor, i deixar Iraq als iraquís. I he deixat clar al poble iraquí. 



 

 

(aplaudiments). I he deixat clar al poble iraquí que no busquem bases, no 
tenim cap aspiració territorial o en relació als seus recursos. La sobirania de 
l’Iraq és de l’Iraq. I per això he ordenat la retirada de les nostres brigades de 
combat el proper mes d’agost. Per això celebrarem el nostre acord amb el 
govern iraquí democràticament elegit per retirar les nostres tropes de combat 
de les ciutats iraquís el mes de juliol, i retirar totes les nostres tropes de 
l’Iraq per l’any 2012. (aplaudiments). Ajudarem a l’Iraq a preparar les seves 
forces de seguretat i a desenvolupar la seva economia. Però ajudarem a un 
Iraq segur i unit com un aliat, no com un patró. 
 
I finalment, de la mateixa manera que Amèrica no pot tolerar la violència dels 
extremistes, nosaltres mai podem alterar ni oblidar els nostres principis. L’11 
de setembre va suposar un enorme trauma pel nostre país. La por i l’enuig 
que va provocar era comprensible, però en alguns casos, ens va portar a 
actuar en sentit contrari a les nostres tradicions i els nostres ideals. Estem 
prenent mesures concretes per canviar el rumb. He prohibit de manera 
terminant l’ús de la tortura per part dels Estats Units, i he ordenat el 
tancament de la presó de la Badia de Guantánamo per començament de l’any 
vinent. (aplaudiments) 
 
Per tant Amèrica es defensarà, d’acord amb la sobirania de les nacions i 
l’Estat de dret. I ho farem en aliança amb les comunitats musulmanes que 
també estan amenaçades. Quan més aviat els extremistes siguin aïllats i no 
siguin benvinguts per les comunitats musulmanes, més aviat estarem tots 
plegats més segurs. 
 
La segona principal font de tensió que cal discutir és la situació entre israelís, 
palestins i el món àrab. 
 
Els forts lligams d’Amèrica amb Israel són ben coneguts. Aquest lligam és 
intrencable. Està basat en lligams històrics i culturals, i en el reconeixement 
que l’aspiració d’un estat pel poble jueu s’arrela en una històrica tràgica que 
no pot ser negada. 
 
Arreu del món, el poble jueu fou perseguit durant segles, i l’anti-semitisme 
europeu va culminar en un holocaust sense precedents. Demà visitaré 
Buchenwald, que fou part de la xarxa de camps on els jueus foren 
esclavitzats, torturats, assassinats i gassejats fins a la mort pel Tercer Reich. 
Sis milions de jueus foren morts –més que la població sencera de l’actual estat 
d’Israel. Negar aquest fet no té fonaments, és ignorat, és odiós. Amenaçar 
Israel amb la destrucció –o repetint vils estereotips sobre els jueus- és 
profundament incorrecte, i només serveix per evocar en la ment dels 
israelites aquestes memòries tant doloroses enlloc d’anticipar la pau que els 
pobles d’aquesta regió mereixen. 
 
Per altra banda, és innegable que el poble palestí –musulmans i cristians- ha 



 

 

patit en la recerca de la seva pàtria. Durant més de 60 anys han patit el dolor 
del desplaçament. Molts esperen en camps de refugiats a West Bank, Gaza, i 
terres veïnes una vida en pau i seguretat que mai han estat capaços de 
liderar. Segueixen patint les humiliacions diàries –grans i petites- que van amb 
l’ocupació. Que no quedi cap dubte: la situació del poble palestí és 
intolerable. I Amèrica no donarà l’esquena a la legítima aspiració palestina de 
dignitat, d’oportunitat, d’un Estat propi. (aplaudiments) 
 
Durant dècades hem viscut en taules: dos pobles amb aspiracions legítimes, 
cadascun amb una història dolorosa que fa el compromís fugisser. És fàcil 
assenyalar amb el dit –pels palestins assenyalar el desplaçament que va 
comportar la fundació de l’estat d’Israel; pels israelites assenyalar la constant 
hostilitat i atacs a través de laAqu història tant des de l’interior de les seves 
fronteres com des de l’exterior. Però si ens mirem aquest conflicte només des 
d’un costat cap a l’altre, aleshores quedarem cegats a la veritat: la única 
resolució a les aspiracions de les dues parts és mitjançant dos estats, on 
israelites i palestins puguin viure en pau i seguretat. (aplaudiments) 
 
Això és en interès d’Israel, en interès de Palestina, en interès d’Amèrica i en 
interès del món sencer. I per això intentaré personalment perseguir aquest 
objectiu amb tota la paciència i la dedicació que aquesta tasca requereix. 
(aplaudiments). Les obligacions, les obligacions que les parts han acordat en 
el mapa de ruta són clares. Perquè arribi la pau és hora que les parts –i tots 
nosaltres- ens centrem en les nostres responsabilitats. 
 
Els palestins han d’abandonar la violència. La resistència a través de la 
violència i l’assassinat és errònia i no té èxit. Durant segles, el poble negre a 
Amèrica va patir el fuet de l’esclavitut i la humiliació de la segregació. Però 
no fou amb violència que vam guanyar la igualtat de drets. Fou una insistència 
pacífica i determinada en uns ideals que eren i són al centre de la fundació 
d’Amèrica. Aquesta mateixa història la poden explicar els pobles de Sudàfrica 
o del sud d’Àsia; des de l’Europa de l’Est fins a Indonèsia. És una història amb 
una simple veritat: que la violència és una via morta. No és signe ni de 
coratge ni de poder el llençar míssils contra nens que estan dormint, o fer 
explotar un grup de dones a l’interior d’un autobús. Així no és com es reclama 
l’autoritat moral; així és com l’autoritat moral es rendeix. 
 
Per tant ara és el moment pels palestins de centrar-se en el que volen 
construir. L’Autoritat Palestina ha de desenvolupar la seva capacitat de 
governar, amb institucions que serveixin a les necessitats del seu poble. 
Hamas té suport entre els palestins, però també han de reconèixer les seves 
responsabilitats. Jugant un rol en l’acompliment de les aspiracions palestines, 
unificant el poble palestí, Hamas ha de posar fi a la violència, reconèixer 
acords anteriors, reconèixer el dret d’Israel a existir. 
 
Alhora, els israelís han de reconèixer que de la mateixa manera que el dret 



 

 

d’Israel a existir no pot ser negat, tampoc ho pot ser el de Palestina. Els 
Estats Units no accepten la legitimitat dels assentaments continuats per part 
d’Israel. (aplaudiments). Aquestes construccions violen acords previs i minen 
els esforços per aconseguir la pau. És hora que aquests assentaments s’aturin. 
(aplaudiments). 
 
I Israel també ha de centrar-se en la seva obligació d’assegurar que els 
palestins poden viure i treballar i desenvolupar la seva societat. De la mateixa 
manera que devasta a les famílies palestines, la continuada crisis humanitària 
a Gaza no serveix per a la seguretat d’Israel; com tampoc  la manca 
d’oportunitats a West Bank. El progrés en la vida diària del poble palestí ha de 
ser un punt crític en el camí a la pau, i Israel ha de fer passes concretes per 
assegurar aquest progrés. 
 
I, finalment, els estats àrabs han de reconèixer que la Iniciativa de Pau Àrab 
fou un important començament, però no la fi de les seves responsabilitats. El 
conflicte àrab-israelí no hauria de ser usat mai més per distreure la població 
àrab d’altres problemes. Enlloc d’això, hauria de ser una causa d’acció per 
ajudar al poble palestí a desenvolupar unes institucions que sostinguin el seu 
estat, reconèixer la legitimitat d’Israel, i escollir el progrés enlloc de centrar-
se de manera autodestructiva en el passat. 
 
Amèrica alinearà les seves polítiques amb les d’aquells que persegueixin la 
pau, i dirà en públic el que diu en privat a israelís, palestins i àrabs. 
(aplaudiments). No podem imposar la pau.  Però, privadament, molts 
musulmans reconeixen que Israel no plegarà. Igualment, molts israelís 
reconeixen la necessitat d’un estat palestí. És hora d’actuar sobre allò que 
tothom sap que és veritat. 
 
Massa llàgrimes s’han vessat. Massa sang s’ha vessat. Tots tenim la 
responsabilitat per treballar pel dia en el què les mares d’israelís i palestins 
puguin veure créixer els seus fills sense por; quan la Terra Santa de les tres 
grans religions sigui el lloc que Déu volia que fos; quan Jerusalem sigui una 
seu segura i duradera per jueus, cristians i musulmans, i un lloc per a què tots 
els fills d’Abraham es barregin plegats com en la història d’Isra 
(aplaudiments), com en la història d’Isra, quan Moisès, Jesús i Mohammed, 
siguin amb ells la pau, es van aplegar per pregar. (aplaudiments) 
 
La tercera font de tensió és el nostre interès comú en els drets i les 
responsabilitats de les nacions amb armament nuclear. 
 
Aquest tema ha estat font de tensió entre els Estats Units i la República 
Islàmica de l’Iran. Durant anys, l’Iran s’ha autodefinit en part per la seva 
oposició al meu país, i hi ha de fet una història tumultuosa entre nosaltres. Al 
bell mig de la Guerra Freda, els Estats Units van jugar un rol en el 
derrocament d’un govern iranià elegit democràticament. Des de la Revolució 



 

 

Islàmica, l’Iran ha tingut un rol en segrestos i atacs violents contra els Estats 
Units, tropes i civils.  Aquesta història és ben coneguda. Enlloc de quedar-nos 
presos del passat, he deixat clar als líders de l’Iran i al seu poble que el meu 
país està preparat per caminar endavant. La qüestió no és ara contra qui està 
l’Iran, sinó quin futur vol construir. 
 
Reconec que serà dur superar dècades de desconfiança, però procedirem amb 
coratge, rectitud i resolució. Hi haurà molts temes a discutir entre ambdues 
nacions, i estem desitjant caminar endavant sense prejudicis i sobre la base 
del respecte mutu. Però queda clar per tots els afectats que quan toca parlar 
de míssils nuclears toca parlar d’una qüestió decisiva. No es tracta 
simplement dels interessos d’Amèrica. Estem parlant de prevenir-nos d’una 
cursa d’armaments nuclears a l’Orient Mitjà que pugui portar aquesta regió i 
al món a un camí extremadament perillós. 
 
Entenc aquells que es queixen de que hi ha països amb armament nuclear i 
d’altres sense. Cap nació pot escollir quina nació ha de tenir armament 
nuclear. I per això he reafirmat amb fermesa el compromís d’Amèrica per 
procurar un món en el que cap nació disposi d’armament nuclear. 
(aplaudiment). I qualsevol nació –també l’Iran- hauria de tenir dret a l’accés a 
al poder nuclear amb fins civils si compleix amb les seves responsabilitats sota 
el Tractat de No Proliferació nuclear. Aquest compromís és a l’ànima del 
Tractat i cal que sigui respectat per tots els que ens sentim completament 
obligats pel mateix. I estic esperançat que tots els països de la regió poden 
compartir aquest objectiu. 
 
El quart tema que els tractaré és la democràcia. (aplaudiments). 
 
Sé, sé que hi ha hagut controvèrsia en relació a la promoció de la democràcia 
en els darrers anys, i molta d’aquesta controvèrsia està vinculada a la guerra 
a l’Iraq. Deixin-me ser clar: cap sistema de govern pot o ha de ser imposat per 
una nació a una altra. 
 
Això no redueix el meu compromís, emperò, amb els governs que reflecteixen 
la voluntat popular. Cada nació dóna vida a aquest principi a la seva manera, 
arrelant-se en les tradicions de cada poble. Amèrica no presumeix de saber 
què és el millor per cadascú, de la mateixa manera que no presumim del 
resultat d’una elecció pacífica. Però tinc una tossuda creença en que tots els 
pobles volen determinades coses: la possibilitat d’expressar la teva opinió i dir 
la teva en relació a com ets governat; la confiança en l’Estat de dret i en la 
igualtat en l’administració de justícia; un govern transparent i que no roba a 
la gent; la llibertat per viure com un vol viure. Aquestes no són idees 
americanes; són drets humans. I per això les recolzem arreu. (aplaudiments) 
 
Ara, no hi ha una línia recta per fer realitat aquesta promesa. Però una cosa 
queda clara: els governs que protegeixen aquests drets són, al final del camí, 



 

 

més estables, exitosos i segurs. Mai dóna resultar eliminar idees que un no vol 
que tirin endavant. Amèrica respecta el dret de totes les veus pacífiques i 
subjectes a l’estat de dret a ser escoltades arreu del món, fins i tot si no hi 
estem d’acord. I donarem la benvinguda a tots els governs pacífics, electes, 
donant per suposat que governen amb respecte per tota la seva gent. 
 
Aquest darrer punt és important perquè hi ha alguns advocats de la 
democràcia només quan són a l’oposició, fora del poder; un cop al poder, 
suprimeixen els drets dels altres sense compassió. (aplaudiments). Per tant, 
no importa on tenen lloc, els governs del poble i pel poble marquen un 
standard únic per qualsevol que vulgui exercir el poder. Es pot mantenir el 
poder pel consentiment, no per la coerció; s’han de respectar els drets de les 
minories, i participar amb un esperit de tolerància i compromís; cal posar els 
interessos de la teva gent i els treballs legítims del procés polític per sobre 
dels interessos partidistes. Sense aquests ingredients, només les eleccions no 
ens porten a una veritable democràcia. 
 
MEMBRE DE L’AUDITORI: Barack Obama, t’estimem!! 
 
PRESIDENT BARACK OBAMA: Gràcies. (aplaudiment). El cinquè tema que 
volia tocar és la llibertat religiosa. 
 
L’Islam té una orgullosa tradició de tolerància. Ho veiem en la història 
d’Andalusia i Còrdova durant la Inquisició. Ho vaig veure de primerà mà quan 
de nen vaig viure a Indonèsia, on els cristians devots celebraven els seus oficis 
en llibertat en un país de gran majoria musulmana. Aquest és l’esperit que 
necessitem avui.  La gent de cada país hauria de ser lliure per escollir i viure 
la seva fe a partir de la persuasió de la ment, el cor i l’ànima. Aquesta 
tolerància és essencial perquè la religió prosperi, però està essent 
qüestionada de molts diferents maneres. 
 
Entre els musulmans, hi ha una preocupant tendència a mesura la seva pròpia 
fe a partir del rebuig de la fe de l’altre. La riquesa de la diversitat religiosa 
hauria de ser defensada –tant si és pels maronites al Líban com els copts a 
Egipte. (aplaudiments). I si estem sent honestos, cal tancar els marcs entre 
els musulmans, així com les divisions entre Sunni i Shia que han conduit a una 
violència tràgica, particularment a l’Iraq. 
 
La llibertat religiosa és central per procurar que els pobles convisquin plegats. 
Cal que examinem sempre els camins per a protegir-la. Per exemple, als 
Estats Units, la legislació sobre les donacions caritatives han complicat als 
musulmans el complir amb les seves obligacions religioses. És per això que 
estic compromès en la tasca amb els musulmans americans per assegurar que 
poden complir amb el zakat. 
 
Igualment, és important pels països occidentals l’evitar l’impediment perquè 



 

 

els ciutadans musulmans puguin practicar la seva religió com ells creuen –per 
exemple, dictant quina mena de roba ha de portar una dona musulmana. No 
podem disfressar la hostilitat cap a qualsevol religió darrera la pretensió de 
liberalisme. 
 
De fet, la fe ens hauria de fer anar plegats. I és per això que estem forjant 
projectes de servei a Amèrica per aplegar cristians, musulmans i jueus. És per 
això que donem la benvinguda als esforços com el diàleg interreligiós del Rei 
Abdullah de l’Aràbia Saudi i el lideratge de Turquia en l’Aliança de 
Civilitzacions. Arreu del món, podem convertir el diàleg en un servei 
interreligiós, de manera que els ponts entre els pobles ens portin a l’acció –
tant si és combatent la malària a l’Àfrica o proveint ajuda després d’un 
desastre natural. 
 
El sisè tema, el sisè tema que volia tocar són els drets de les dones. 
(aplaudiments). Sé, sé, i es pot dir des d’aquí, que hi ha un debat molt 
saludable sobre aquesta qüestió. Rebutjo la visió d’alguna part d’occident que 
una dona que escull cobrir-se el cabell és una mica menys igual, però crec que 
una dona a qui se li nega l’eduació se li nega la igualtat. (aplaudiments). I no 
és coincidència que els països en els que la dona és ben educada són molt més 
a prop de la prosperitat. 
 
Ara, deixin-me ser clar: els temes relacionats amb la igualtat de la dona no 
són, de cap de les maneres, simplement una qüestió de l’Islam. A Turquia, 
Pakistan, Bangladesh, Indonèsia, hem vist països de majoria musulmana 
escollir una dona com a màxim dirigent. I alhora, la defensa de la igualtat de 
la dona continua en molts aspectes en la vida americana, i a d’altres països 
d’arreu del món. 
 
Estic convençut que les nostres filles poden contribuir tant a la societat com 
els nostres fills. (aplaudiments). Avançarem en la nostra prosperitat comú 
permetent a tota la humanitat –homes i dones- assolir el seu màxim potencial. 
No crec que les dones hagin de fer les mateixes eleccions que els homes per 
tal de ser iguals, i respecto aquelles dones que escullen viure les seves vides 
segons els cànons tradicionals. Però ha de ser la seva elecció. I és per això que 
els Estats Units s’aliaran amb qualsevol país de majoria musulmana per 
recolzar una major educació de les noies, i per ajudar a les dones joves a 
trobar ocupació a través de micro-crèdits que ajudin a la gent a viure els seus 
somnis. (aplaudiments). 
 
Finalment, voldria parlar-los de desenvolupament econòmic i oportunitats. 
 
Sé que per a molts les cares de la globalització són contradictòries. Internet i 
la televisió ens poden aportar coneixement i informació, però també poden 
portar-nos a casa una sexualitat ofensiva i una violència irracional. El comerç 
pot portar noves riqueses i oportunitats, però també grans distorsions i canvis 



 

 

a les comunitats. A totes les nacions –inclosa Amèrica- aquests canvis poden 
comportar temor. Temor que degut a la modernitat perdem el control sobre 
les nostres opcions econòmiques, les nostres polítiques i més important 
encara, les nostres identitats –allò que més apreciem sobre les nostres 
comunitats, les nostres famílies, les nostres tradicions, les nostres fès. 
 
Però també sé que no es pot negar el progrés humà. No ens calen 
contradiccions entre desenvolupament i tradició. Països com el Japó o Corea 
del Sud han desenvolupat moltíssim les seves economies mantenint els seus 
trets culturals diferencials. El mateix és cert per l'i’pressionant progrés a 
països de majoria musulmana des de Kuala Lumpur fins a Dubai. A l’antiguitat 
i en els nostres temps, comunitats musulmanes han estat al capdavant de la 
innovació i l’educació. 
 
I això és important perquè cap estratègia de desenvolupament es pot basar 
només en el que creix de terra, ni pot ser sostinguda mentre la gent jove és a 
l’atur. Molts estats del Golf han gaudit d’una gran riquesa com a conseqüència 
del petroli, i alguns estan començant a centrar-se en el desenvolupament. 
Però tots hem de reconèixer que l’educació i l’innovació serà la moneda del 
segle XXI –(aplaudiments)- i a moltes comunitats musulmanes encara hi ha una 
inversió molt per sota de la deguda en aquestes àrees. Estic posant l’èmfasis 
en aquesta mena d’inversions al meu propi país. I mentre Amèrica en el passat 
s’ha centrat en el petroli i el gas quan s’acostava a aquesta part del món, ara 
cerquem un compromís més ampli. 
 
En educació, expandirem els nostres programes d’intercanvi, i incrementarem 
els ajuts escolars, com el que va portar el meu pare a Amèrica. 
(aplaudiments). Alhora, encoratjarem a més americans per a què estudïin a 
les comunitats musulmanes. I vincularem prometedors estudiants musulmans 
amb estades a Amèrica; invertirem en ensenyament online per mestres i 
alumnes arreu del món; i crearem un nova xarxa online, de tal manera que un 
jove de Kansas pugui comunicar-se de manera instantània amb un jove d’El 
Caire. 
 
En desenvolupament econòmic, crearem un nou cos d’empresaris voluntaris 
per aliar-se amb contraparts dels països de majoria musulmana. I promourem 
enguany una Cimera de l’Emprenedor per tal d’identificar com podem enfortir 
aquests lligams entre els líders empresarials, fundacions i empresaris socials 
als Estats Units i a les comunitats musulmanes d’arreu del món. 
 
En ciència i tecnologia, llençarem un nou fons per ajudar el desenvolupament 
tecnològic als països de majoria musulmana i per ajudar a transferir idees al 
mercat de manera que aquestes puguin generar més llocs de treball. Obrirem 
centres d’excel·lència científica a l’Àfrica, a l’Orient Mitjà i al Sud-est asiàtic, 
i posarem en marxa nous enviats científics per col·laborar en programs que 
desenvolupin noves fonts d’energia, creació de llocs de treball verds, 



 

 

digilitzar informació, aigua neta, conrear nous productes. Avui anuncio un nou 
esforç global amb la Organització de la Conferència Islàmica per l’eradicació 
de la polio. I extendrem aliances amb les comunitats musulmanes per 
promoure la salut maternal i infantil. 
 
Totes aquestes coses cal fer-les en aliança. Els americans estem llestos per 
aplegar-nos amb ciutadans i governs; organitzacions comunitàries, líders 
religiosos, empresaris i comunitats musulmanes d’arreu del món per ajudar als 
nostres pobles a tenir una vida millor. 
 
Els temes que he descrit no seran senzills d’afrontar. Però tenim la 
responsabilitat de treballar plegats en nom del món que cerquem –un món on 
els extremistes no amenacin més els nostres pobles i les tropes americanes 
hagin tornat a casa; un món on israelís i palestins estiguin segurs en un estat 
propi, i on l’energia nuclear sigui usada amb propòsits pacífics; un món on els 
governants serveixin els seus ciutadans, i els drets dels fills de tots els Déus 
siguin respectats. Aquests són interessos mutus. Aquest és el món que 
cerquem. Però només el podem aconseguir plegats. 
 
Sé que hi ha molta gent –musulmans i no musulmans- que qüestionen si podem 
forjar aquest nou començament. Alguns estan impacients per atiar les flames 
de la divisió, i de plantar-se en el camí del progrés. Alguns suggereixen que 
l’esforç no paga la pena –que estem predestinats a no posar-nos d’acord, i les 
civilitzacions estan predestinades a xocar. Molt més són simplement escèptics 
en relació a què el canvi real pugui esdevenir-se. Hi ha tant temor, tanta 
desconfiança construïda amb el pas dels anys. Però si escollim estar lligats pel 
passat, mai tirarem endavant. I jo vull particularment dir a tota aquesta gent 
jove, cadascú amb la seva religió, cadascú al seu país –vosaltres, més que 
ningú, teniu l’habilitat de reimaginar el món, de refer aquest món. 
 
Tots nosaltres compartim aquest món, però per un breu espai de temps. La 
qüestió és si ens passem aquest temps centrats en el que ens separa o si ens 
comprometem a un esforç –un esforç sostingut- per trobar un espai comú, per 
centrar-nos en el futur que volem pels nostres fills, i respectar la dignitat de 
tots els éssers humans. 
 
És més fàcil començar guerres que acabar-les. És més fàcil criticar els altres 
que mirar-se a un mateix. És més fàcil veure què és diferent en relació a algú 
que no pas trobar el que es comparteix. Però hauríem d’escollir el camí 
correcte, no el camí més fàcil. Hi ha una norma al cor de cada religió –que 
fem als demés el que voldríem que ens fessin a nosaltres-. (aplaudiments). 
Aquesta veritat va més enllà de les nacions i els pobles –una creença que no és 
nova; que no és negra, ni blanca, ni marró; que no és cristiana, musulmana ni 
jueva. És una creença que ha bategat en el bressol de la civilització, i que 
encara batega als cors de milions de persones arreu del món. És la fe en 
l’altra gent, i és el que m’ha portat avui aquí. 



 

 

 
Tenim el poder per fer el món que volem, però només si tenim el coratge de 
fer un nou començament, tenint present el que ha estat escrit. 
 
L’Alcorà ens diu: “Oh humanitat! Us hem creat home i dona; i us hem 
convertit en nacions i tribus de manera que us conegueu els uns als altres”. 
 
El Talmud ens diu: “La totalitat del Torah té per objectiu el propòsit de la 
promoció de la pau”. 
 
La Sagrada Bíblia ens diu: “Beneïts els pacificadors, perquè seran anomenats 
fills de Déu”. (aplaudiments). 
 
Els pobles del món poden viure plegats en pau. Sabem que aquesta és la visió 
de Déu. Ara aquesta ha de ser la nostra tasca aquí a la Terra. 
 
Gràcies. I que la pau del Senyor sigui amb vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. 
(aplaudiments) 
 
 
 
 
 


