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Gihadisme
L’amenaça de l’islamisme radical a Catalunya

Jofre Montoto

L’11 de març de 2004 deu artefactes esclataven de manera gairebé simultània en diversos 
trens de Madrid. 191 persones van morir i 1.858 més van resultar ferides en el major 

atemptat d’Europa perpetrat pel terrorisme gihadista. Tot i que feia tres anys de l’11 de 
setembre a Nova York, l’estat espanyol no havia posat en marxa els mecanismes de  

seguretat que haguessin pogut evitar la tragèdia.

Jofre Montoto explica i analitza la gestació i el creixement del gihadisme, en mostra el 
funcionament intern, i explica quina és la seva lògica i el perquè dels assassinats massius  

i l’ús de suïcides. Però també és la història d’aquest moviment a Catalunya,  
assenyalada sovint com el seu punt neuràlgic a Europa i on més gihadistes  

han estat detinguts del continent.
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«No és tan sols una guia ben documentada i utilíssima sobre el gihad global, sinó també una història 
exhaustiva del gihadisme a Catalunya al llarg de la darrera dècada. Encara més, inclou una extensa 
anàlisi sobre com abordar aquest fenomen des de la política, des de l’acadèmia, des dels mitjans 
de comunicació, des dels serveis de seguretat i des dels cossos policials. Sense prejudicis, sense 
complexos, però també sense demagògies, ni oportunismes, ni generalitzacions abusives.» 

(Del pròleg de Joan B. Culla.)

Jofre Montoto analitza a Gihadisme l’islamisme més radical i la implicació que té a casa nostra. Com 
neix el gihadisme? Qui son els germans musulmans? Com es fa la captació i l’adoctrinament dels 
nous membres? On s’entrenen? Qui són els terroristes suïcides? Com es fabrica un màrtir? Quines 
motivacions tenen? 

El llibre també analitza de forma minuciosa la gestació i creixement del gihadisme, una ideologia po-
lítica contemporània. I es fixa en la implantació de l’islamisme radical a Espanya i Catalunya. Així com 
també les formes de combatre el fenomen gihadista: les mesures politicosocials i les policials

• Algunes revelacions de Ghihadisme:

Per primera vegada un llibre recull com s’ha configurat el gihadisme com a ideologia. 
«...Però el més important era que els Germans Musulmans havien posat les bases organitzatives i 
ideològiques sobre les quals es van alçar totes les organitzacions radicals islàmiques havien bastit el 
que posteriorment es va conèixer com a gihadisme: «Nosaltres, Germans Musulmans, considerem 
que els preceptes de l’islam i les seves ensenyances universals inclouen tot el que concerneix l’home 
en aquest món i en l’altre, i que els qui pensen que aquestes ensenyances no afecten més que l’as-
pecte cultural o espiritual, excloent la resta, estan en un error. L’islam és fe i culte, pàtria i ciutadania, 
religió i Estat, espiritualitat i acció, llibre i sabre. El noble Alcorà parla de tot això, ho considera com a 
substància i part integrant de l’islam i recomana que s’apliqui globalment».

Un document confirma que Al-Qaida volia la victòria socialista
«Un document atribuït a Al-Qaida trobat tres mesos abans dels atemptats de l’11-M afirmava: «S’ha 
d’aprofitar al màxim la proximitat de la data de les eleccions generals a Espanya en el tercer mes de 
l’any proper [març de 2004]. Creiem que el Govern espanyol no suportarà més de dos o tres cops, com 
a màxim, abans de veure’s obligat a retirar-se per la pressió popular. Si les seves tropes romanen des-
prés d’aquests cops, la victòria del Partit Socialista estarà pràcticament garantida, i la retirada de les 
tropes espanyoles és en la llista del seu projecte electoral».

Als camps d’entrenament dels gihadistes, a Afganistan, els voluntaris omplen un formulari de  
presentació. Se’ls recullen les dades personals, com s’ha arribat fins allà, professió, experiència  
i aptituds, etc.  
«El convidem que tingui la tranquil·litat que les dades que ell proporciona estan en lloc segur, que 
ningú tret d’un nombre reduït de persones hi tindran accés, a fi d’emprar-los al servei de l’islam i 
dels musulmans. Així mateix, assegurem al nostre germà el nostre interès d’assistir-lo en tots els àm-
bits que el nostre germà mujahidí necessiti en aquests temps que corren.
Que Déu sigui testimoni del que diem.» 

Es recullen les accions policials contra cèlules gihadistes a Espanya: Operació Dátil,  
Operació Lago, 11-M, Operació Queixalada , Operació Nova, Operacions Sello i Tigris, Operacions 
Chacal i Camaleón, Operació La Unión, Operació Tala, Operació Cantata, Operació Submarino, Ope-
ració Amat, Operació Cheapest, Operació Fish, Operació Kampai. . 



Es proposen mesures per combatre aquest fenòmen. 
«Un dels majors problemes a què s’enfronten les administracions quan volen tractar amb comunitats 
foranes és la interlocució i la representativitat. Atès que és impossible parlar amb tothom, es busquen 
organitzacions o líders de diversa mena perquè exerceixin d’interlocutors amb la comunitat. En el cas 
dels musulmans, gairebé sempre s’ha escollit l’opció fàcil, és a dir, parlar amb l’imam de la localitat o 
del barri. Aquest gest dóna legitimitat política a una figura religiosa que sovint no té cap preparació 
acadèmica».

Es desfan alguns mites sobre gihadisme.  
«Els suïcides no sorgeixen  majoritàriament dels sectors més desafavorits i amb una  possible desespe-
ració vital. A més, el nivell educatiu ens permet deduir que no existeix un rentat de cervell massiu ni una 
manipulació mental de gent sense cultura, sinó que hi ha una voluntat clara i per- sonal del suïcida que 
forçosament ha de buscar-se en el camp de la ideologia politicoreligiosa.»

• Jofre Montoto

És llicenciat en Geografia i Història (especialitat en Antropologia So- cial i Cultu-
ral) per la Universitat de Barcelona i en Periodisme per la Universitat Pompeu 
Fabra. És màster en Estudis Policials (UB i UAB) i en Seguretat i Prevenció (UAB). 
Està finalitzant la seva tesi doctoral sobre la ideologia gihadista. És analista del 
Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya i té el títol de Director de Seguretat.

Actualment es dedica a la investigació i a escriure, i col·labora amb diversos mit-
jans de comunicació. La seva formació acadèmica i la seva experiència professi-
onal l’han dut a conèixer i a mostrar la realitat de la seguretat pública a Catalu- 
nya, en el llibre Mossos d’Esquadra. Com és i a què s’enfronta la policia de 
Catalunya.

Amb els seus estudis sobre el gihadisme, Montoto se submergeix en un món ideològic que, per mitjà del 
terror, està atacant les llibertats individuals i col·lectives a tot el món.
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