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“Un poble que no pot gestionar ni el seu territori ni el seu temps”

D el 20 al 25 de juliol vaig tenir la sort de visitar Cisjordània, en un viatge organitzat per les entitats Ne-
xes i SCI amb l’objectiu que representants de partits polítics de Catalunya coneguessin la situació 
del poble palestí directament i d’aquí se’n derivessin actuacions, en l’àmbit polític (municipis, Gene-

ralitat, Diputacions...).

Hi van participar Joan Coma (CUP), Pep Sagarra (ERC i secretari del Fons Català de Desenvolupament), 
Jordi Pedret (PSC), Lluís Camprubí (ICV), el president de la Comunitat Palestina a Catalunya, Ibrahin Beisani 
i jo mateixa per EUiA i Amb el grup també va viatjar Cristina Mas, periodista de l’Ara que en va fer una crò-
nica, Davide Tonon (Nexes) i Ariadna Galvez (SCI).

De Palestina en tenia força coneixement: notícies, lectures, pel.lícules, xerrades...Però quan trepitges la 
realitat, és quan tot aquell coneixement, adquireix significat.

No m’entretinc en els controls de l’aeroport, ja a Zurich on fèiem escala.

El primer matí, Sergio Yahni, del Centre d’Informació Alternativa, des del Mont Skopus que ens permetia una 
visió global de la ciutat, ens va explicar la realitat de Jerusalem en relació als assentaments i la demolició 
d’habitatges. La demografia dicta tota la política israeliana. A Jerusalem, l’imperatiu israelià és: assegurar 
una majoria jueva, impedir qualsevol contigüitat entre els palestins de Jerusalem Est i els de Cisjordània, 
reduir el nombre de palestins a la ciutat. Utilitza mil i una maneres d’atreure colons jueus a la ciutat i fer fora 
els palestins de les seves cases. 

Dinàrem amb el vicecònsul de l’estat espanyol; 
va fer una radiografia de la situació a Palestina. 
Va deixar clar que no es podia parlar de con-
flicte entre dos pobles, sinó que hi havia un 
estat que no respectava els Drets Humans ni 
les resolucions de Naciona Unides, amb fortes 
connexions econòmiques i diplomàtiques a ni-
vell mundial i un poble que intenta fer complir 
les resolucions internacionals.

Més tard vam viatjar a Ramal.lah. Ens fixem 
en les matrícules dels cotxes. N’hi ha de ju-
eves i de palestines i aquestes tenen restrin-
gida la circulació per un munt de carreteres. 
Mostra evident de l’APARTHEID que ha impo-
sat l’estat sionista.

Primera vista del mur 

“La ruta actual del mur fou aprovada pel ga-
binet israelià l’abril del 2006. Israel planteja el 
mur com un mecanisme de seguretat, però el 
mur i el pla d’expansió possibilita el control 
israelià del 46% de la Cisjordània ocupada. El 
mur possibilita l’expansió dels blocs de colò-
nies israelianes més perjudicials, que d’altra 
banda, han estat declarades il.legals per la 
Cort Internacional de Justícia” 

(Guia Turística Palestina i els Palestins. Ed Ti-
gre de Paper). 

Visita a Palestina
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Mur com una ferida oberta que travessa el país. Es veu la ciutat al fons, a tocar. 
Check Point. Passaports a la mà. El soldat israelià, un noi joveníssim- imberbe 
diríem- armat fins a les dents, decideix que no podem passar. El resultat és quasi 
dues hores més de camí per carreteres que semblen impossibles.

A Ramal.lah ens esperen dues reunions: una amb representants del Front Popular d’Alliberament de Pales-
tina i del Front Democràtic per l’Alliberament de Palestina; i a continuació amb Xavier Abu Eid, de l’Autoritat 
Nacional Palestina. Escoltem, preguntem. El nostre interès és real; no només volem conèixer, sinó que vo-
lem saber què esperen del món occidental i dels polítics presents allà.

Al vespre sortim a fer una volta per la ciutat: em sorprèn les mostres que la vida continua: llums als fanals 
(havia acabat el Ramadà), famílies passejant o menjant gelats, el mercat al carrer, nenes i nens que salta-
ven... Al restaurant on vam sopar menges palestines exquisides, famílies i/o grups de dones amb criatures 
omplien les taules del voltant. 

L’endemà vam viatjar a la 
Vall del Jordà i vam escol-
tar les veus de les perso-
nes que lluiten contra la 
militarització del territori 
i contra l’expropiació de 
l’aigua; les dues mesures 
tenen com a objectiu fer 

fora la població palestina i beduina del territori amb 
el subsòl més ric d’aigua del territori. Davant nos-
tre apareixen plantacions jueves amb com autèntics 
oasis i famílies palestines que no tenen accés a l’ai-
gua perquè els hi han assecat els pous. Cases enru-

nades, cases amenaçades en ser enrunades, àrees molt grans tancades com a zones militars... Però també 
gent que lluita i mostra la seva dignitat, nenes i nens que intenten gaudir dels bons moments i dones que 
ens mostren la seva hospitalitat i ens ofereixen un Maqluba (plat d’arròs amb pollastre i verdures) exquisit. 
Em va saber greu que el desconeixement de l’àrab no em permetés la comunicació.
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De tornada a Ramal.lah dues tro-
bades molts interessants; la prime-
ra amb Zoraida de Women’s Affairs 
Technical Committee que és una co-
alició d’entitats feministes. Ens va si-
tuar la història de l’ocupació i la lluita 
des de la perspectiva de gènere. En 
un moment de la conversa va dir “La carcelació física pot aca-
bar comportant carcelació mental”. Segurament que si hagués 
disposat de més estona hauríem trobat moltes reivindicacions 
i lluites comunes entre les dones palestines i catalanes malgrat 
el context sigui tan diferent. Interessant la reflexió que ens va fer 
sobre que la situació geopolítica actual fa que Palestina s’acosti 
a Aràbia i a Qatar, i com això provoca un retrocés en relació als 
drets de les dones. 

Més tard ens vam reunir amb Omar Barghouti que va ser l’au-
tor de “Boicot, desinversió,sancions”publicat el 2010  i que ha 
donat origen a la campanya del mateix nom que s’està desen-
volupant arreu. Una lluita seriosa que cal estudiar com es pot 
concretar i seguir extenent a Catalunya.

I l’endemà, viatgem a Bili’n. A Bili’n la construcció del mur va 
significar la pèrdua del 60% de la terra del poble en benefici de 
les colònies. David va lluitar contra Goliat. Lluita pacífica en de-
fensa de les oliveres contra tota mena d’armes i excavadores. 

Després de la xerrada amb Abdallah Abu Rahma, responsable 
del comitè de la resistència no violenta on vam poder veure un 
documental en què s’explicava la lluita i la visita al memorial 
dels màrtirs, prenem un cafè en el “tros” d’un pagès. El tipus de 
cultius, el paisatge... ens podrien recordar els camps de Tarra-
gona. Però aquest pagès, no pot portar el seu fill de 14 anys a 
treballar amb ell perquè el noi ja ha estat arrestat dues vegades 
pels soldats israelians i si l’arresten una tercera podria “desapa-
rèixer” en una presó israeliana. Us imagineu el que representa 
per un pare no poder transmetre els coneixements al seu fill? 
Com l’hem d’anomenar aquesta violència? El sol “mossega”, 
però crec que em sento més “mossegada” pel que he vist i es-
coltat. Acollidors com sempre, ens ofereixen un altre maqluba 
d’aspecte i gust diferent.
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Per la tarda vàrem viatjar a Bethlehem I ens vam entrevistar amb Victoria Shokry i Suheir Farraj Meeting, del 
Moviment de Dones en Lluita. Dones lluitadores, que ofereixen serveis diversos per ajudar al’ organització 
de dones en diferents poblacions a través de la formació I que combaten la violència masclista.

Més tard visitem el camp de refugiats Deiseh Camp Dheisheh (en 
àrab:               ). És un camp de refugiats palestins situat just al 
sud de Betlem, a Cisjordània. Dheisheh es va establir el 1949 a 
0,31 quilòmetres quadrats de terres arrendades pel govern jordà. 
El campament es va establir com a refugi temporal per a 3.400 pa-
lestins de 45 llogarets a l’oest de Jerusalem i Hebron que van fugir 
durant la guerra àrab-israeliana de 1948.

Ara el camp està situat en una zona compresa entre 1 i 1,5 quilòme-
tres quadrats. Si bé al començament la gent es va instal.lar en ten-
des de campanya de manera provisional, mica en mica es van anar 
construint habitatges. Els carrers són estrets i molt poc rectes, per 
dificultar l’ocupació de les tropes israelites. Les parets amb murals i 
pintades de diferents artistes palestins. La gent que hi viu depèn de 
UNRWA, i segons aquesta organització tot el campament està con-
nectat a la municipal d’aigua i els sistemes elèctrics de Betlem, però 
el 15% del camp segueix sense estar connectat a la xarxa de clave-
gueram públic local. Més tard fem una reunió amb Nasser Ibrahim 
del Alternative Information Centre, que ens va situar de manera molt 
didàctica en la història i reptes actuals de Palestina.

Sopem en un restaurant a l’aire lliure als afores de Bethlehem, on 
estàvem allotjats. Oliveres, olor de camp, ambient agradable de 
vespre... qualsevol podria pensar que estàvem en qualsevol dels 
llocs de secà de Catalunya, si no fos que la vista quedava tancada 
pel mur que era visible des de qualsevol de les taules, imposant la 
seva presència.

“Escric sobre un tronc d’olivera 
Perquè no filo llana 
Perquè estic cada dia 
amenaçat d’arrest 
i casa meva exposada  
a les inspeccions de policia 
als escorcolls 
a “les operacions de neteja”

Com que no puc ni tan sols

comprar paper

Gravaré tot el que m’arribi

Gravaré els meus secrets 
/.../ 
En una olivera  
del pati de casa meva 
hi gravaré la meva història 
i les etapes del meu drama 
I els meus sospirs. 
/---/ 
Hi gravaré el número 
de cada acre expoliada de la nostra terra 
l’emplaçament del meu poble, els seus límits 
les cases dinamitades 
els meus arbres arrencats 
cada petita flor aixafada. 
/.../ 
Tawfiq Zayyad
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El matí del dia següent, vam viatjar a 
Hebron; com sempre estem parlant de 
distàncies molt curtes perquè el país 
és molt petit (és a 30Km de Jerusalem) 
Tota la gent del grup que havia viatjat 
més vegades a Palestina comentava 
que la visita a Hebron és una experièn-
cia impactant. I així va ser. Poble preci-
ós, que hauria de ser declarat Patrimoni 
de la Humanitat. Passejant per la Ciu-
tat Vella quedes impressionada per una 
arquitectura i una estructura de ciutat 
que et transporta a temps llunyans; de 
sobte, apareixen un munt de criatures 
amb galledes de plàstic com les que 
fan servir els meus néts. Però els nens 

d’Hebron no van a jugar amb la sorra sinó a buscar el menjar que diverses organitzacions abocaran a les 
galledes que porten a les mans com si d’un joc es tractés i posa de manifest que l’ocupació israeliana, a 
més d’altres aspectes, ha abocat les seves famílies a la pobresa més absoluta. 

El 25 de febrer de 1994, un coló israelià, va 
assassinar 29 palestines i en va ferir més 
de 100 més mentre celebraven la primera 
oració del dia a la Mesquita d’Abraham. 
Les conseqüències per la població pa-
lestina van ser terribles. L’’exèrcit d’Israel 
va anar limitant progressivament l’accés de 
les persones palestines a moltes zones del 
centre de la ciutat. Pocs anys després de 
la matança, el 1997, amb la firma del Pro-
tocol d’Hebron, la ciutat va quedar dividida 
en dues zones: H1, sota control de l’Auto-
ritat Palestina i on resideix la major part de 
la població palestina; i H2, sota el control 
directe de l’exèrcit d’Israel, i que comprèn 
el casc antic de la ciutat i tots els nuclis 
de colònies israelianes. 

Segons ens explica “Prou Complicitat amb Israel”, 
tot i que l’article 9 del mateix Protocol d’Hebron es-
tableix que la divisió de poders de la ciutat no ha de 
representar un obstacle en la llibertat de moviments 
de la població, la realitat és ben diferent. I nosaltres 
ho vam viure. En una part important de la ciutat Vella 
els palestins no hi poden circular ni a peu ni amb 
vehicle, encara que aquell carrer sigui la via per ac-
cedir a casa teva. L’exemple és el carrer Shuhada, 
que abans del 1994 era el principal eix comercial de 
la ciutat i, en canvi, actualment és un espai desert. 
Això comporta que a molta gent no els queda altra 
remei que abandonar el que havia sigut durant ge-
neracions casa seva.

Sembla una ciutat fantasma, silenci, pols, blocs de 
ciment que bloquegen els carrers, filferrades, con-
trols de soldats...
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I a dues passes, el que queda del mercat amb vestits de festa, llaminadures, 
fruits secs, xurros... com exemple de la lluita del poble palestí per no renunciar 
a la vida quotidiana. Però amb xarxes sobrevolant els carrers perquè els colons 
jueus que s’han establert als pisos alts els llencen de tot.

Vam viure l’assetjament dels colons directament a 
un grup de “Trenquem el silenci” i vam notar la por 
al cos, vam veure soldats armats fins les dents a 
la casa del costat on estàvem dinant. Imatges de 
criatures de deu o dotze anys detingudes i amb els 
ulls tancats i arrossegades pels soldats, mentre plo-
raven i cridaven als pares desesperadament, portes 
de casa palestina que no es poden tancar mai per-
què els soldats hi puguin entrar a qualsevol hora del 
dia i de la nit. I les cases dels colons sobrevolant 
els carrers i les cases palestines, amb les bande-
res obscenes que voleien al vent mentre les pales-
tines hi són prohibides. 400 colons i 1500 soldats.  
Ah! I com si al segle XI retornéssim, les tropes tan-
quen les portes de la ciutat a les 17h i les obren a les 
5 del matí; això significa que cap persona ni servei 
(bombers, ambulàncies...) pot entrar ni sortir de la 
ciutat mentre les portes romanen tancades. Una ra-
tera absoluta.

“Durant el setge, el temps esdevé un espai 
habituat a la pròpia eternitat. 
Durant el setge, l’espai esdevé un temps 
retardat pel dia que el precedeix i pel seu endemà” 
Mahmud Darwix

Tornem a Betlehem. Una estona de relax, cafè, visita 
a l’església de la Nativitat i acostament al mur i obser-
vació de les moltes pintades. Passem a peu el check 
point. Com que era un dia de festa, poca gent hi cir-
culava. Si imposa passar-hi un dia per aquelles gà-
bies i passadissos enreixats, intentem imaginar què 
pot representar haver-lo de passar cada dia per po-
der treballar. Quanta impotència! Quanta humiliació!

Sopem a Jerusalem amb Meir Margalit, coordina-
dor del Comité Israelià Contra la Demolició de 
Cases; molt interessant pel coneixement que té 
de la situació.
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I l’endemà, després de la visita a la Ciutat Vella de Jerusalem tornem a 
l’aeroport per repetir l’experiència dels controls que ens permetin sortir 
del país.

Queda clar que l’estat d’Israel viola sistemàticament els Drets Humans més 
bàsics i fa cas omís de les resolucions de Nacions Unides; us en copio una: 

“ Tots els països tenen l’obligació de reconèixer la si-
tuació il.legal resultant de la construcció del mur i de 
no donar ajuda ni assistència derivada de tal cons-
trucció. Tots els països firmants de la IV Convenció de 
Ginebra del 12 d’agost de 1949, relativa a la protecció 
dels civils en temps de guerra, tenen a més l’obliga-
ció, respecte la carta de les Nacions Unides i a la llei 
Internacional, d’assegurar-se que Israel respecta les 
lleis humanitàries internacionals, tal i com es declara 
a la Convenció”

I quin és el paper de Catalunya? Doncs el President, 
Artur Mas, al novembre de 2013 va viatjar a Israel i mi-
reu que va publicar Vilaweb 

“El president de la Generalitat, Artur Mas, co-
mença demà un viatge oficial a Israel per sig-
nar convenis en matèria d’innovació i recerca 
però també amb un objectiu clarament polític. 

I és que el govern considera Israel un país referent per la seva voluntat de superació i pel procés que 
ha viscut de constitució d’un estat. Mas aprofitarà per reunir-se amb el president d’Israel, Shimon 
Peres, amb qui segur que comentarà la situació política a Catalunya. A més, els governs català i isra-
elià signaran convenis per invertir cadascú un milió d’euros en l’intercanvi de científics. Mas viatja amb 
el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i el batlle de Barcelona, Xavier Trias” 

Aquest és el país que volem construir?

Volem una Catalunya que mantingui l’amistat amb un estat genocida que practica l’APARTHEID? O volem 
una Catalunya que es posicioni a favor dels Drets Humans i que es comprometi en la defensa de les reso-
lucions de Nacions Unides?

La impressió és dolorosa i pessimista. Les colònies creixen de manera desmesurada (algunes de les perso-
nes que hi havien estat amb anterioritat deien que els darrers cinc anys han estat de creixement exponen-
cial). Les condicions de supervivència de la gent de Cisjordània són molt difícils. Algunes de les persones 
amb les que hem parlat, segueixen defensant els acords d’Oslo de la creació de dos estats.
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El viatge ens ha situat reptes des de la perspectiva política. A la tornada ja hem realitzat un parell de tro-
bades de les persones que hi vam participar amb la idea d’anar concretant accions en la línia de forçar al 
Govern d’Israel per a què compleixi les resolucions de les NNUU; el paper dels municipis pot ser molt im-
portant. Però en el context de conflicte de la zona, no ens escapa que la situació pel poble palestí i les seves 
condicions de sobreviure són més difícils. I per tant el nostre compromís polític, més necessari. 

Adelina Escandell i Grases 
Presidenta Fundació l’Alternativa


