DIARIS DE PALESTINA
Diari de la visita a Palestina d’un grup del Servei Civil Internaciona. Novembre del 2017

La solidaritat amb els pobles
de la Mediterrània per part
d’SCI Catalunya ve de lluny.
Projectes de voluntariat
internacional, camps de
treball i voluntariat de llarga
durada amb organitzacions
juvenils contra l’ocupació
i per la recuperació de la
identitat palestina, projectes
de sensibilització i incidència
a territori català i intercanvis
diversos que fomenten el
coneixement mutu i promouen
la solidaritat entre pobles.
Aquesta és la relació que l’SCI
Catalunya ha tingut amb el
poble palestí durant els darrers
anys. Després d’un temps de
relació construïda sobretot
a través d’skype i correus
electrònics decidim que hem
de trobar-nos amb temps de
qualitat i imaginar plegades
com continuar la nostra feina.
Vam organitzar, doncs, un
grup de visita que aplegava
voluntàries (algunes que ja
havien participat de projectes
a Palestina), membres de la
junta i personal tècnic, en total
érem 10 persones. El viatge
seria del 19 al 25 de novembre,
i el prepararia la Clara
durant el seu mes d’estada
a Palestina. En aquest diari
reproduïm els dies, les visites i
les descobertes d’un territori,
la seva història, les seves lluites
i la seva gent.

DIARIS DE PALESTINA

Dia 0: Quantes Palestines en una Palestina?
en veu de Clara G
“Un mes a Palestina, ara sí que
ho entendràs tot!” pensava tota
emocionada abans de marxar.
Després d’anys de tocar el conflicte
des de l’activisme a l’SCI, haverlo estudiat al Postgrau de Cultura
de Pau i en diferents edicions de
Conflictologia i d’adonar-me que
el camp de treball de quinze dies
a Al’Masara, al sud de Betlem, de
fa dos anys no havia sigut suficient
per comprendre’n la complexitat,
em donava la sensació que la visita
d’estudi d’un mes que estava a punt
de començar, amb trobades amb
totes les entitats partners de l’SCI als
territoris ocupats de cisjordània i a
Palestina del 48, m’havia de permetre
entendre’l molt millor. Si més no, no
només des del cap si no des de la
vivència a terreny.

Xoc amb la seguretat
israeliana
Vaig marxar a mitjans d’Octubre, amb
el suport d’una beca de la Fundació
Anna Lindh. Només començar el
viatge ja vaig xocar frontalment amb
el racisme profund de l’estat israelià.
Volava amb EL AL, ja que la beca
implicava que et compraven el vol, i
no vaig poder decidir no volar amb
la companyia israeliana. A l’aeroport
de Barcelona l’entrevista va ser
molt desagradable, amb diverses
preguntes sobre si tenia coneguts
àrabs, si la meva parella era àrab, …
i un “suposo que no creuaràs a cap
país àrab, oi?”. Per com em miraven
mentre m’ho preguntaven em donava
la sensació que qualsevol resposta
afirmativa a aquestes preguntes
m’hauria fet passar a la llista dels seus
monstres on ja tenien etiquetades a
totes les persones àrabs pel sol fet
de ser àrabs. I per dins em bullia la
sang. M’hauria agradat dir-los-hi que
sí, que coneixia a gent àrab, i què?
Que sí, que creuaria als territoris
ocupats de Cisjordània, i què? Que
no, que la meva parella no era àrab
però que si ho fos, què? I mentre
em bullia la sang, em tremolava tot
el cos de dalt a baix, així que es van
adonar que amagava alguna cosa.

No els hi va agradar l’entrevista i això
em va suposar que, a part d’aguantarlos-hi el racisme sense piular (em va
semblar que si volia arribar a Palestina
havia de callar en aquell moment),
vaig haver de deixar la meva maleta
oberta posant-hi la càmera de fotos
i l’ordinador (que en arribar a Tel
Aviv em vaig trobar engegat), ser
examinada en roba interior per una
guàrdia civil (quinze dies després de
l’1 d’Octubre, se’m removia la panxa)
i una guarda de seguretat israeliana; i
escortada per un guarda de seguretat
israelià fins la porta de l’avió davant
de la cua de passatgers.
Creuant la porta de l’avió, no podia
evitar pensar: “i això que jo sóc
blanca, europea i una llarga sèrie de
privilegis que d’altres no tenen. Com
hauria sigut tot això si hagués sigut
àrab?”.
Així que vaig asseure’m al meu seient
de l’avió, em vaig desmuntar i vaig

plorar fins caure adormida: quanta
ràbia, quanta impotència. Un cop a
Tel Aviv, vaig patir a la cua de control
de passaports, no tenia cap mena
de ganes que es repetís l’episodi. A
Barcelona m’havien dit: “a la propera
digues la veritat des del principi”. I jo
pensava: Sí, clar, amb el que m’acabeu
de fer em deixeu amb una grandíssima
tranquil·litat d’anar amb la veritat per
davant amb vosaltres. Per sort, a Tel
Aviv només em van fer una pregunta:
“Amb quina companyia has vingut?”
i respondre “EL AL” va resultar ser
com un “Obre’t Sèsam”: al cap de
mig minut em va retornar el passaport
sense dir res i vaig creuar.
Passat el mal tràngol, encara em bullia
la sang i tenia un nus a l’estómac.
Només em van baixar la tensió i la
ràbia i em va inundar una sensació
d’acollida i d’estar finalment a casa
l’endemà quan vaig agafar el bus de
Jerusalem a Ramallah, encaminantme cap a Nablus.

L’ocupació invisible al
centre de Nablus
Durant una setmana a Nablus de la
mà del M., vaig estar visitant l’entitat
Youth Development Association, una
entitat amb la que fa molts anys que
col·laborem des de l’SCI Catalunya
i vaig aprofitar també per conèixer
la feina de Project Hope. Tenir
l’oportunitat de visitar YDA durant
uns dies va servir per poder posar
sobre la taula els anys de col·laboració
i avaluar-los, compartir l’estat actual
de cada una de les entitats i mirar
de trobar punts comuns per al
treball conjunt al futur. Aquells dies
m’allotjava a casa de la família de la L.,
una voluntària que havia vingut a fer
un camp a SCI, una família preciosa
que, al vespre, barrejant àrab i anglès,
m’explicaven la seva situació, em
preguntaven si “la gent allà sap el que
passa aquí”, i em preguntaven per tot
el que estava passant a Catalunya, i tot
això mentre em preparaven delícies
de menjar palestí, incloent una típica
Kinafa casolana. He de dir que Nablus
em va deixar un regust amarg: per
una banda, és una de les ciutats més
tranquil·les dels territoris ocupats de

Cisjordània (si és que podem parlar de
tranquil·litat), el casc antic és preciós i
el centre de la ciutat és ben viu, amb
rius de gent amunt i avall del mercat.
Per altra banda, molt del moviment
que vaig veure a la ciutat era entorn
a la compra, fet que em va donar la
sensació que creava un teló de fum
sobre la duresa que suposa haver-te
de veure i viure ocupada dia rere dia;
i per dins pensava: maleïda aliança
entre el capitalisme i l’ocupació. I
alhora, m’omplia de consciència de la
facilitat d’expressar aquesta visió des
del privilegi de no haver de viure sota
ocupació dia rere dia i no haver de
buscar vies d’escapament per evadir la
dura realitat.

El privilegi en creuar
fronteres
Al cap d’uns dies a Nablus, vaig enfilar
cap a Haifa. Vaig decidir marxar pel
Nord, travessant el check-point de
Jalamah, a prop de Jenin. Fins a
Jalamah tot perfecte; un cop allà, em
vaig trobar altre cop amb una situació
molt desagradable que em va fer
reafirmar-me en el racisme de l’estat
israelià. En arribar al check-point em
va costar entendre quina era la via de

sortida a peu; hi havia forces cotxes per
la carretera i veia poca gent caminant;
al cap de poc, vaig intuir que les dues
o tres persones que esperaven en una
esplanada de formigó al costat d’unes
tanques metàl·liques devien estar
esperant creuar. M’hi vaig acostar i vaig
veure que un tocava un intèrfon en
una porta... i no responia ningú. Al cap
d’uns minuts hi vaig anar jo… i tampoc
va respondre ningú. No hi havia cap
mena d’informació enlloc, així que em
vaig asseure a esperar amb la resta.
De tant en tant, les portes giratòries
es desbloquejaven però només en
direcció entrada a on érem nosaltres
i de cop entraven tot d’homes, vestits
d’obrers, força empolsegats. Dies
després em van explicar que alguns
palestins dels territoris ocupats tenen
permisos de treball per creuar a Israel,
on treballen com a mà d’obra barata
al sector de la construcció; també em
van dir que molts ho fan creuant sense
permís de treball i treballant sense
cap mena de document ni seguretat.
I aquí és on tornes a veure-li la cara a
l’aliança de l’ocupació i el capitalisme.
Una hora i mitja després, els guardes
de seguretat van decidir obrir la
porta d’accés al check-point i les vora

deu persones que ens havíem estat
esperant vam passar. Un reguitzell
de passadissos i portes sense masses
indicacions i ningú a qui preguntar,
això si, forces parets de doble mirall
i càmeres de video-vigilància per
tot arreu. Després del check-point
laberíntic, em vaig quedar glaçada en
adonar-me que jo vaig ser la única de
totes les persones que havíem estat
esperant a qui havien deixat passat; la
resta, s’havien quedat enrere. També
era la única blanca i europea. Bufetada
de privilegis en tota la cara.

El primer dia em va presentar
l’organització i el context a partir del
qual treballaven i crec que només
amb aquella xerrada ja hauria pogut
tenir feina per digerir durant mesos.
Vaig acaba la reunió amb una llista
infinita de dilemes, qüestionaments i
preguntes per aprofundir:

Descobrint Palestina del
48

•

Tornar a creuar a “Israel” va ser dur.
Gairebé només posar-hi el peu van
tornar les sensacions d’incomoditat i
inseguretat. L’hostilitat del conductor
de bus de Natzaret a Haifa va ser
tremenda, suficient per entendre que
allò no era casa.
Si bé hi havia una part de mi que
s’hauria quedat a Nablus o a qualsevol
altre lloc de Cisjordània, una de les
coses que em cridava més d’aquesta
visita era poder descobrir la situació de
les persones palestines a la Palestina
del 48. Així doncs, apartant-me al
màxim possible de la hostilitat, vaig
arribar a Haifa, on de seguida em vaig
tornar a sentir com a casa, acollida com
una reina per part de la N., la directora
de Baladna - Arab Youth Association.

•

•
•
•
•

La diversitat de connotacions
de la pau segons el context on
vius, el privilegi de poder parlar
còmodament de la perspectiva
positiva del conflicte i el límit de la
legitimitat de la violència.
La multiplicitat d’identitats dins
la identitat palestina i l’ús que
en fa l’estat d’Israel per dividir la
població palestina
Com funciona el sistema educatiu
a Palestina del 48? i a Jerusalem? i
a Cisjordània?
Com funcionen el servei militar i el
servei civil israelià?
El conflicte des d’una perspectiva
de gènere.
La terra i el territori: pobles
abandonats
(displaced
villages), pobles no reconeguts
(unrecognised
villages),
demolicions de cases i terres
confiscades.

Només amb aquesta xerrada em va
caure a terra la naïf il·lusió de que amb
un mes “ho entendria tot” i em va
quedar clar que amb un mes, com a
molt, identificaria temes clau i, si podia

escoltar diferents veus sobre aquests
temes ja podia estar ben contenta.
Per sort meva, quedant-me a casa
de la N., vaig poder aprofitar els
vespres que ella no estava esgotada
de la feina i de la seva implicació
activista, per preguntar-li sobre alguns
dels temes, als que ella responia
amb detall i profunditat, fent-me
qüestionar pràcticament tot el que
jo m’havia plantejat fins al moment.
Com més anaven passant els dies,
més creixia l’admiració per aquesta
dona: una activista lluitadora, valenta,
treballadora, directa, clara, incisiva i
divertida. Quina sort la meva d’haverhi pogut compartir aquelles setmanes:
li estic profundament agraïda.
A mida que passaven els dies i les
setmanes, em va començar a entrar
un neguit. Una de les meves missions
allà era preparar el programa de
la visita d’estudi grupal que farien
algunes companyes de l’SCI a finals de
Novembre. Com m’ho faria per encabir
en una setmana tot allò que estava
veient i vivint? Com podia prioritzar
què era essencial que veiessin enmig
de tantes coses necessàries de ser
testimoniades? Per sort vaig comptar
amb el suport de la N. que em va
ajudar a organitzar tota la logística i a
acabar de donar sentit al contingut.
I paral·lelament, jo seguia explorant la
inesgotable Palestina del 48.

A Haifa vaig trobar-me també amb el
K., un activista de Baladna que havia
vingut a SCI Catalunya en un parell
d’ocasions. Un altre que també, entre
te i te, em va fer regirar el cap amb
les seves històries i visions sobre el
conflicte. Tant la N. com ell tenien
molta curiositat per saber el que
estava passant a Catalunya en aquells
moments, així que jo també compartia
una mica la meva visió sobre la situació
i així no em sentia malament per estar
xuclant informació unilateralment.
El K. és d’Akka (Acre), una mica més
al Nord de Haifa; un dia el vaig anar
a visitar i va portar-me a fer una volta
pel casc antic; un poblet pescador
amb molt d’encant i moltes cares
ocultes. Segons em va explicar, Akka
és un poble amb una població molt
empobrida, on el negoci de la droga
ha aprofitat per fer-s’hi un lloc i on hi
ha força violència intracomunitària,
alimentada per l’armament que
l’exèrcit israelià proporciona al mercat
negre palestí. Se’m sortien els ulls de
les conques.
També a Haifa vaig tenir la sort
de
reunir-me
amb
diferents
organitzacions, de les quals destaco
Assiwar, una organització de Haifa que
treballa contra la violència masclista
i que em va semblar molt potent,
especialment la seva treballadora
principal, la L., un amor de dona plena
de força i valentia, que tant era capaç
d’estar pendent de la línia telefònica
de suport a dones maltractades, com
fent tallers a adolescents a escoles,
com coordinant a joves talleristes que
recolzaven l’entitat i que ho tenyia tot
de cures, fins i tot allò més difícil.
Vaig poder també visitar la
situació dels pobles no reconeguts
(unrecognised villages) al sud de
Palestina del 48, al desert del Neguev
(AlNaqab). Allà em vaig donar la
benvinguda l’A., un activista que
treballa en l’àmbit de la comunicació.
Era divendres i teníem el temps molt
just perquè a la tarda començava el
sàbat, i el darrer bus per marxar era
a les 15h30. Així doncs, durant les
escasses tres hores que teníem, em va
acollir a braços oberts i va aconseguir
explicar-me i mostrar-me la situació.
Quina polarització més bèstia, des
del luxe de la “Silicon Valley” d’Israel
fins a les constants amenaces de
demolició de cases al mig del desert
del Neguev. Vam estar a Beer’Sheva,
a la Old City i als pobles del voltant

(al mig del desert), on vaig poder
tornar a sentir la mateixa sensació que
tens a Cisjordània: arrebaten la terra,
limiten on pots viure, per on i com et
pots moure, et restringeixen l’accés
a subministraments, i un terrible llarg
etcètera. Les pintades de “to exist is to
resist” no podien fer-li millor testimoni.

De tornada a Al’Masara
Després d’unes setmanes a Haifa, vaig
organitzar-me per tornar als territoris
ocupats. Encara em faltaven algunes
organitzacions per visitar i algunes
persones per retrobar. Feia dos anys
havia estat fent un camp de voluntariat
a Al’masara, a prop de Betlem, i
tenia moltes ganes de tornar a veure
la gent que hi vaig conèixer i, com a
SCI, volíem visitar el Popular Struggle
Coordinating Committee (PSCC). Així
doncs, aprofitant que la N. tenia una
reunió a Betlem, vaig agafar el cotxe
amb ella i vam fer-hi cap. Si a les
ciutats de Palestina del 48 ja era un
drama anar en cotxe, mare meva com
condueixen per les carreteres, quant
d’odi acumulat darrera el volant; de
vegades em donava la sensació que
des dels cotxes, el carrer o la carretera
eren terreny de batalla. En posar el

peu a terra a Betlem vaig celebrar
internament haver-hi arribat vives.
De Betlem vaig agafar un taxi i li vaig
demanar que em portés a Al’Masara
on m’esperava el M.. Cada cop que
m’havia de comunicar amb algú que
no parlava anglès, durant uns segons
maleïa haver deixat les classes d’àrab
i al cap de res ja tenia 10 persones al
voltant fent d’intèrprets voluntàriament
amb una sèrie de preguntes prèvies
necessàries: “Where are you from?
What are you doing here? …”. I
així, amb mig Betlem preocupat
perquè arribés a Al’Masara, el cotxe
va engegar i vam començar a fer-hi
cap. Com que el noi que conduïa no
parlava gens d’anglès, vaig llançar-me
a la piscina i vaig practicar una mica el
poc àrab que recordo i ell em seguia
i reia una mica del meu “Fusha” mal
parlat.
Arribar a Al’Masara i tornar a veure el
centre i la casa de les voluntàries em va
remoure la panxa i portar molts bons
records. No vaig poder evitar pensar en
les companyes amb qui vaig compartir
el camp i trobar-les una mica a faltar.
El primer que vaig fer va ser picar a la

porta de la H., que va treure el cap pel
balcó: no es podia creure que estigués
allà. Vaig conèixer els seus dos nous
fills, en dos anys havien tingut dos fills
més amb el J., uau! I gràcies a ella vaig
trobar al M., que estava a la casa de les
voluntàries amb les noies italianes que
estaven fent el seu voluntariat ara.
Al cap de res vam anar cap a casa
seva i d’aquella conversa també
me’n va quedar una llista llarga de
reflexions que es sumaven, barrejaven
o contraposaven a les que havia fet
parlant amb altres persones i entitats
durant el viatge. Aquell dia el vaig
passar per Al’Masara, bevent tè,
menjant delícies i xerrant. I sobretot
absorbint,
escoltant,
observant,
repensant; aprenent de resistència
popular, de noviolència, dels límits
i reptes, de les potencialitats, de la
creativitat i la frustració. Al vespre, amb
el cap i el cor ben plens, vaig anar cap
a Betlem, a preparar-me mentalment
per l’endemà: visita a Hebron, la ciutat
més dura de tota Cisjordània.

Hebron: L’ocupació a dins
de casa
Porto dies encallada tractant de que
surtin paraules que puguin fer entendre
què és Hebron i no em surt. Tinc el diari
escrit gairebé de dalt a baix i Hebron i
Jerusalem estan en blanc. Ciutats molt
diferents però amb un punt en comú,
són ciutats duríssimes de veure, viure i
païr. No em surten les paraules perquè
hi ha una part de mi que encara no ho
ha assimilat tot; no em surten perquè
n’hi ha una altra que pensa que les
paraules no són suficients per explicar
aquestes realitats. Provarem:
Surto de Betlem d’hora per agafar
el bus cap a Hebron. El trànsit de fa
dos anys es repeteix així que entenc
que Hebron es ciutat transitada; ja
va bé, arribar-hi a poc a poc. Un cop
allà, tot i que només hi he estat un
cop abans i ja han passat, com deia,
dos anys, no dubto ni un segon del
camí que he de seguir per arribar al
check-point de l’entrada de Shuhada
Street; la ciutat em va quedar gravada
al cap. Allà m’he de trobar amb algú
de Youth Against Settlements. Un cop
allà m’acosto a un petit supermercat i
pregunto per l’I.A., de seguida saben
de qui parlo i el truquen avisant de
que hi ha una noia que l’espera. L’I.
envia una noia sueca que està fent de
voluntària amb ells a buscar-me. És

molt maca, de seguida em fa sentir
molt còmoda i li estic agraïda de no
haver de creuar el check-point sola.
Caminem uns 10 minuts de pujada
per arribar al YAS Center i, pel camí,
creuem alguns camps d’oliveres on
alguns palestins cullen olives escortats
per militars israelians armats fins les
dents i altre cop em trobo amb aquella
mirada de superioritat que vaig veure
a l’aeroport.
Un cop al YAS center m’espero a que
arribi l’I. mentre parlo amb algunes
voluntàries que me les expliquen de
tots colors i m’assenyalen com en el
camp d’oliveres del costat del centre
també hi ha militars. Els hi pregunto
com és el dia a dia a Hebron per
elles i per les palestines que hi viuen
i m’expliquen una mica la seva versió.
Arriba l’I. i entre ell i la noia que m’ha
donat la benvinguda m’expliquen
YAS i els seus projectes i em sembla
especialment interessant la feina que
fan de formació en video-reportatge
que fan per a la població d’Hebron,
per tal que puguin reportar totes les
violacions de drets humans que viuen
dia a dia a la seva ciutat. Una de les
voluntàries m’explica que el YAS
center és un dels pocs edificis de Tel
Rumeida, la zona d’Hebron on està
el centre, que queda no ocupat per

colons. Efectivament, mirant al voltant
es veuen banderes israelianes per tot
arreu. Excepte en una casa; la casa
d’una dona que resisteix a dins de casa
amb les finestres tancades i renunciant
al seu jardí per a que no la molestin ni
ataquin els colons que han ocupat el
seu jardí i a l’edifici del costat. Hebron
és l’ocupació dins de casa.
Després de dinar conjuntament les
activistes locals i internacionals de
YAS, m’acomiado de l’I. i el M. ens
porta a fer la primera part de la volta
per Hebron. Amb ell visitem el mercat
i passem per davant de la tomba dels
patriarques. Em sorprèn negativament
trobar el centre encara més abandonat
que fa dos anys: estan reparant
alguns carrers i pràcticament totes les
botigues estan tancades, espero que
sigui això. Del que més m’esgarrifa
d’Hebron és que, quan passeges pel
mercat, veus el sostre cobert per unes
reixes metàl·liques o de tela, plenes de
coses acumulades, que protegeixen
les palestines que van a comprar dels
objectes que els llencen des de dalt els
colons israelians que viuen als edificis
de dalt del mercat.
Quan passem la tomba dels
patriarques ens aturem a fer un te a una
botiga mentre esperem que arribi la

noia europea que ens farà la resta de la
visita. Estem a punt d’arribar a Shuhada
Street i les persones palestines no
hi poden passar. Shuhada Street ha
esdevingut un “ghost town”, un poble
fantasma. Fa molta impressió veure
carrers amplis amb botigues tancades
a banda i banda, edificis mig en runes,
esplanades buides, algun edifici amb
una bandera israeliana, senyal de
que ha sigut ocupat per algun grup o
família de colons. Mentre hi caminem
i la voluntària ens va explicant, no
puc evitar imaginar-me com seria
aquest carrer si no l’haguéssin tancat:
m’imagino rius de gent amunt i avall
com els que vaig veure a Nablus,
una ciutat viva, plena d’olors i colors;
en canvi, el que veig és una ciutat
agonitzant, per no dir morta.
Acabem la ruta al carrer que puja cap
a Tel Rumeida i ens trobem al M. que
ens acompanya a la sortida del checkpoint, el mateix pel que he entrat al
matí. Abans de creuar ens assenyala
un forat en una porta de ferro d’un
dels edificis del costat del check-point.
És justament el check-point on al 2015
uns militars van assassinar fins amb 10
trets a la Hadeel al-Hashlamun, una
jove palestina universitària de 18 anys.
Buf!
Marxo d’Hebron amb un noi i una
noia que han fet la volta amb YAS
també i tot i que a l’hora de dinar hem
connectat força ara no ens queden ni
energies ni ànims per xerrar així que
intercanviem quatre frases per arreglar
la logística de tornar a Betlem i un cop
resolta, quedem muts al bus, tractant
de digerir aquest dia tant intens.

La Jerusalem invisible als
ulls del turista
Arribar a Jerusalem des d’on sigui
que hi arribis, des de Tel Aviv, des
de Ramallah, des de Betlem, des de
Haifa, des de Beer Sheva, és sempre
un xoc fort. El que no m’havia passat
encara era arribar-hi un Sàbat. Després
de l’escapada a Al’Masara, Betlem i
Hebron vaig tornar a Haifa, m’hi vaig
estar un parell de dies i aprofitant que
la N. havia de fer un taller a Jerusalem,
ens vam tornar a aventurar per la selva
de les carreteres israelianes i vam anar
a Jerusalem.
Aquell dia arribàvem una mica justes
de temps i la N. no tenia del tot clar
per on havia d’anar. De cop, es va

començar a posar molt nerviosa, però
d’una manera que no l’havia vist en
tots els dies que portava compartint
pis i oficina amb ella. Li vaig preguntar
què passava i em va dir “Que és Sàbat
i depèn d’on ens fiquem l’hem ben
fotuda. Si acabem a un barri jueu
ultraortodox no els hi agradarà gens
que circulem en cotxe un dissabte.”
I dit això entrem en un carrer desert
on res no es mou, bé, només un grup
d’homes que ve des de l’altra punta
del carrer en la nostra direcció. La
N. es posa més nerviosa i jo també.
Decidim que recular no és una opció
i anem poc a poc, a veure què passa.
Superem el grup d’homes sense
problemes i baixa la tensió. Arribem a
una zona de carrers més amplis i també
deserts i allà ens creuem amb un nen
que està plantat al mig del carrer (com
qui es planta al mig de l’Avinguda
Diagonal de Barcelona) i que en
passar-li a prop s’acosta al cotxe i amb
una cara de ràbia tremenda ens crida

SABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT”.
Per sort pocs minuts després trobem
la sortida de la zona i arribem al lloc on
ha de fer el taller.
Mentre la N. fa el taller, en àrab, jo
observo les dinàmiques de grup i
capto paraules clau que li preguntaré
l’endemà a la tarda mentre tornem
cap a Haifa. A la tarda del dissabte
quedem amb el D., un activista amic
de la N. que diumenge em farà un
tour per Jerusalem per explicar-me la
situació de les palestines que hi viuen.
Mentrestant, passegem per la ciutat
una mica com turistes, ens coneixem
i la N. i el D. es fan bromes i se’n riuen
del meu riure. Em porten a la zona
nova de Jerusalem, una zona entre
Jerusalem Est i Jerusalem Oest, que
segons els acords havia de quedar
en zona neutra però que Israel no ha
trigat en posar-hi ma i construir-hi un
centre comercial d’alt nivell.

Així doncs, diumenge al matí, gràcies
al D. descobreixo la Jerusalem invisible
o, millor dit, la Jerusalem invisibilitzada,
la maquillada i desdibuixada per
l’estat d’Israel. Mentre estem fent la
visita, agraeixo haver fet la volta amb
ulls de “guiri despreocupada” el dia
abans per així tenir la visió amb la que
es queda el 99,9% de la gent que visita
Jerusalem com a turista.
Em colpeix veure com també a
Jerusalem hi ha colons que ara viuen a
les cases de les famílies palestines que
van marxar al 1967 que, en el moment
en què es van fer els registres, van ser
declarades com absents, van esdevenir
públiques i l’estat d’Israel les va donar
a organitzacions israelianes que ara
hi han posat joves colons a ocuparles. Com que les cases estan tant a

prop les unes de les altres i la tensió
és elevada, sovint hi ha enfrontaments
entre colons israelians i palestins.
Em colpeix entendre la situació
“d’entremig” en la que es troben
les persones de Jerusalem: no tenen
la mateixa restricció de la llibertat
de moviment que les palestines de
Cisjordània però tampoc tenen els
mateixos drets que les palestines del
48 (ciutadanes de l’estat d’Israel): una
persona de Jerusalem és de Jerusalem
i prou; i ai de tu que marxis de la ciutat
per una temporada llarga, perquè
pots perdre el teu dret de ciutadà de
Jerusalem i, evidentment, això no et
donarà el dret de ser ciutadà d’Israel.
Em colpeixen moltes coses més però
se’ns acaba el temps. El D. que té un

cor que no li cap al pit decideix que
he de marxar de Jerusalem amb un
gust dolç i em porta a esmorzar a un
lloc típic on menjo un altre dolç palestí
típic (deu ser cosí de la Kinafa) del que
no recordo el nom però sí el gust dolç
de les tres tones de mel que porta i
el toc que li dóna al formatge. I amb
aquesta dolçor a la boca i amargor al
cor i amb les converses amb el D. al
cap, m’acomiado de Jerusalem.

Acomiadant-me de Haifa
Sense que ho semblés del tot, va
arribar el darrer dia a Haifa i la N. va
decidir portar-me a sopar a la platja,
davant del mar. Tota sorpresa em va
dir que no entenia com és que encara
no l’havíem vist: “Però a tu no t’agrada
el mar?”.

I jo vaig pensar: “Que si no m’agrada
el mar? Si sóc dona d’aigua! Si podria
viure en remull fins el final dels meus
dies! Si podria passar-me hores
amb la mirada clavada a l’horitzó, el
cul ancorat en qualsevol platja i les
oïdes plagades d’onades! Si podria
estar dies asseguda sobre còdols de
riu fixada amb el moviment i el so
d’una cascada! Però aquí és diferent.
Aquesta mar no és com les altres.
Aquesta mar no la pot veure tothom
que hauria de poder-la veure i que
la somnia sovint. Aquesta mar és un
privilegi. I com sol passar amb els
privilegis, quan els tens no sempre
és còmode ser-ne conscient. I totes
aquelles persones amigues que he fet
aquests dies a Cisjordània no poden
posar-hi els peus en aquest mar, tot
i que és la seva terra, no la poden
trepitjar. I no em sembla just i em
genera incomoditat gaudir d’aquest
privilegi. I per això no havia anat al mar
amb tu encara.” Tot això vaig pensar
però no li vaig dir, perquè al cap i a la
fi no canviava massa que jo hi posés
els peus o no al mar, així que vam anar
al mar i el vam gaudir pensant en les
amigues de Cisjordània, i desitjant
molt que algun dia puguin trepitjar
sense traves aquesta terra i totes les
que vulguin i que la seva no la torni a
ocupar ningú.

Fent memòria per
reconèixer des d’Israel
El darrer dia d’estada a Palestina el
vaig passar de viatge de Haifa a Tel
Aviv. Des de primera hora del matí
vaig començar a arrossegar la maleta:
qui em manava a mi venir amb maleta
a Palestina si jo sempre viatjo amb
motxilla? A cada pas que donava em
semblava més feixuga, segur que

més que a l’anada, i a més una roda
no acabava de girar bé: semblava que
em digués que no marxés, que em
quedés allà.
Estirant la maleta com vaig poder,
vaig arribar a Zochrot, és una
organització israeliana que treballa per
la visibilització de la Naqbah entre la
població israeliana. Allà em va donar
una càlida benvinguda l’U., que em va
explicar els principis de l’entitat i els
seus projectes. Com a entitat israeliana
són conscients de que el que va passar
al 1948 és l’arrel de tot el conflicte i
que la narrativa que s’ha construït i es
difon des de l’estat d’Israel encobreix
la situació real i impedeix o dificulta
que la ciutadania israeliana conegui
la causa real del conflicte. Un dels
objectius de Zochrot és que la població
israeliana conegui i reconegui (o faci
reconèixer a l’Estat d’Israel) la Naqbah
i que s’engegui un procés de justícia i
reconeixement i que es garanteixi de
forma realista i pràctica el dret al retorn
de les persones refugiades palestines.
La seva manera de treballar-ho és a
través de la memòria (Zochrot significa
recordar en hebreu) i el que fan és
recuperar la història dels pobles i
ciutats que van quedar destrossats i
abandonats al 1948 i fan publicacions
i visites guiades per a persones
israelianes. Tenen una app molt
interessant (alhora que esgarrifosa)
que es diu iNakba, que mostra en un
mapa alguns dels vora 6000 pobles
destrossats i abandonats durant la
Naqbah. L’objectiu colateral d’aquesta
memòria és desmuntar la narrativa
israeliana que parla d’una guerra
d’independència que els israelians
van lluitar en ser atacats pels àrabs/
palestins i que els israelians guanyar i
els àrabs van perdre així com visibilitzar

que el conflicte a Israel es llegeix des
d’una perspectiva sionista i desmuntar
aquesta perspectiva també. Zochrot
és l’única entitat israeliana amb
qui vaig parlar durant tot el viatge
i de les poques entitats israelianes
reconegudes per les entitats palestines
amb les que vaig estar. Més enllà
d’això, a mi personalment em remou
molt el tema de la memòria; penso
en casa i en l’àvia; i m’emociona i
esperança pensar que des de la banda
privilegiada s’està fent aquesta feina
de recuperar la memòria, visibilitzar-la
i reivindicar que es reconegui i es faci
justícia.
I amb aquesta visita s’acaba la meva
estada a Palestina. Al vespre quedo
amb una amiga catalana que treballa
a Israel de tant en tant i coincideix que
aquests dies està per aquí treballant
i amb la visita de la seva parella. De
fet, amb ella també vaig començar
l’estada: el dia que vaig aterrar a Tel
Aviv ella també hi era i vaig fer nit al
seu hotel mentre digeria l’experiència
de l’aeroport. Aquest cop hem quedat
per sopar a la platja amb la seva parella
i un company de feina. Quan ens
retrobem em pregunta com ha anat i
jo no sé ni per on començar, li explico
quatre coses desendreçades, ella
ho veu de seguida i em deixa digerir
amb un: “bé, ja m’ho explicaràs amb
calma que en tinc moltes ganes”. I en
un moment del sopar, mentre els tres
conversen, jo torno a mirar cap al mar
com el dia anterior a Haifa. Penso en
les amigues palestines i, acomiadantme de tota l’experiència viscuda a
Palestina, aquest cop ja apunto la
mirada cap a casa i penso: la lluita
continua!
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Dia 1: El primer contacte amb l’ocupació
en veu de Marta P.
Feia setmanes que ho esperàvem
nervioses, i a la fi va arribar el dia en
què ens trobàvem totes a l’aeroport
de Barcelona amb les motxilles plenes
de roba, obsequis i moltes ganes de
començar una aventura que sabíem
que seria intensa. Arribàvem alertades
per les pràctiques intimidatòries de la
seguretat israeliana i amb una història
ben pensada sobre el nostre motiu
de viatge, on no apareixia la paraula
Palestina, per a evitar les traves a
l’aeroport de Tel Aviv.
A Barcelona tot va anar sobre rodes.
Facturar. Control de seguretat
rutinari. Embarcar. Prova superada.
Però sabíem que allò difícil arribava
en aterrar a Tel Aviv. Passaports en mà
i convençudes de la nostra història
inventada ens apropem al mostrador
del control de seguretat israelià. A mi
em toca la guixeta amb una noia amb
cara de pocs amics que sense ni tan
sols casi mirar-me m’escup: business
or vacation? - Vacations… holidays…
yes.- dic jo.-I punt. Em deixa passar.
Sorpresa
i
contenta
segueixo
caminant i miro als meus costats per
assegurar-me que tothom ha pogut
passar sense problemes. Una a una

vaig reconeixent totes les cares del
grup.... menys una. L’Aran no hi és.
I recordo ràpidament que tenia un
segell del Líban al seu passaport.
Un país àrab. Enemic d’Israel. Ens
anem trobant totes a fora i ens
quedem esperant a que surti el nostre
company. Passen ¾ d’hora i encara no
ha sortit. Va sortint gent d’altres vols
i ni rastre d’ell. Al cap d’1 hora i mitja
preguntem al mostrador d’informació
turística si és normal que el nostre
company estigui tanta estona al
control. Una dona molt amable ens
diu que segurament li estaran fent un
interrogatori perquè el seu cognom
és de procedència àrab. Diu que
ella no pot posar-se en contacte
amb ningú i que si ho pogués fer
tampoc li dirien res… Ens aconsella
que provem de trucar-lo i així ho fem.
Però el mòbil surt apagat. Comencem
a posar-nos nervioses i a maleïr l’ús
del poder del terror per part d’Israel.
Finalment rebem una trucada. És ell.
Diu que l’han estat interrogant i que
va per estona. No està sol, hi ha entre
5 i 10 persones amb ell que també
estan sent interrogades. Li han donat
un entrepà. Penja. Ja portem 2 hores
i mitja i segueix sense aparèixer. Ens

truca. Diu que anem cap a l’hostal,
que no té pinta que això sigui ràpid.
Decidim esperar una mica més, no ens
vindrà d’1 hora més. Passen 3 hores i
decidim fer 2 equips, un que anirà cap
a l’hostal i l’altre que l’esperarà. I de
cop apareix. Totes volem preguntar-li
moltes coses, però ens demana que
esperem i molt fluixet ens va donant
titulars: “No s’han cregut res de
que fóssim un grup d’anglès. Deien
que era molt raro que tinguéssim
edats tant diferents i que jo fos
l’únic noi. M’han agafat el mòbil i
mirat els whatsapps. S’han apuntat
tots els vostres telèfons. M’han
amenaçat de que si visito Palestina
tindré problemes. Haurem d’anar
amb compte. La tia era duríssima.”
L’abracem i respectem el seu moment
de païr tot el que ha passat, tot i les
mil i una preguntes que ens venen
al cap. Durant el viatge ja ens anirà
explicant més detalls.
Després de 4 hores arribem a l’hostal.
Ja és de dia i ja no podem descansar.
A l’hostal ens serveixen cafè i fem
servir el wifi… païnt encara la primera
demostració de força, terror i poder
de l’estat d’Israel.

Lifta i les parets de la memòria
Cases en runes, matolls que creixen
desordenadament a cada cantó,
pintades desafiadores en hebreu,
restes de cigars amanits, algun
matalàs ronyós i proves de l’última
festeta d’adolescents hormonats.
Aquest escenari és Lifta. O era Lifta.
Ara és un poble en runes, però fa
mig segle havia albergat famílies
palestines. La violència de l’estat
d’Israel va expulsar milers d’habitants
d’aquest poble l’any 48 i ara no és res
més que terra erma i conjunt de murs
de pedra escolpits de memòria.

de la vida” van ser majoritariament
palestins. Una guerra, com tantes
altres. Altres reconeixen la Nakba
com la guerra contra el “terrorisme
palestí”, i per tant com una reacció
legítima davant la bàrbarie. Per
últim, hi ha qui la reconeix com un
fet històric que potser els incòmoda,
però del qual no en reconeixen cap
responsabilitat com a poble.

La primera presa de contacte amb
el context sociopolític a Palestina
ha estat, tot i que pugui semblar
contradictori, amb una entitat
israeliana: Zochrot. Es tracta d’una
entitat que treballa des de fa dècades
pel reconeixement i la memòria de la
Nakba per part del poble israelià.

Nakba significa catàstrofe. Al maig
del 1948, mentre uns celebraven el
naixement de l’Estat d’Israel, altres
es veien avocats a l’exili, al refugi i a
l’abandonament de la seva terra, la
seva família i la seva casa. 600 pobles
van ser destrossats per l’exèrcit israelià
i el 80% de la població palestina va
haver d’abandonar la seva terra. Els
números parlen per si sols. Una neteja
“ètnica” per constituir l’estat jueu
d’israel.

L’Ummar, membre de l’organització,
explicava que els israelians tenen
diverses maneres de justificar aquella
massacre i expulsió. Per una banda
uns reconeixen l’existència d’una
guerra, suposadament entre bàndols
iguals, que va generar una onada
de refugiats que per “casualitats

A Lifta, després de la Nakba, als anys
50, el govern israelià va expropiar totes
les cases de les famílies palestines i al
voltant de les runes s’hi van assentar
famílies jueves ortodoxes. Anys
després els colons israelians van fer
un pla per convertir Lifta en un barri
exclusiu, amb centre comercial i d’oci,

però el pla va ser rebutjat pel Tribunal
de Districte de Jerusalem. Per la seva
banda, organitzacions per la memòria
històrica i en defensa del patrimoni
natural i cultural van lluitar per la
recuperació del territori, i al 2017 Lifta
va ser declarat parc natural.
Per altra banda, organitzacions en
defensa dels drets de les persones
palestines reclamen la reconstrucció
del poble de Lifta i el retorn de les
propietats a les famílies palestines.
Zochrot fa visites guiades a pobles
com Lifta per explicar insitu la barbàrie
de la Nakba, i ho fa amb població
israeliana, per sensibilitzar, per
remoure i per reconèixer i conservar
la memòria. No s’escapen de les
crítiques i els insults del sionisme, ni
tampoc dels obstacles que el govern
israelià posa a l’organització dels seus
esdeveniments i activitats.
Mentre fem la visita, un grup de joves
jueus ortodoxos es banya a la bassa
de Lifta. Una bassa que fa més de
mig segle havia coronat el centre del
poble, i que ara és la primera imatge
viva de l’ocupació que veurem en el
nostre viatge.
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Dia 2: L’altre Jerusalem, el dels guies turístics alternatius
en veu de Marianna E.

Les primeres alarmes han sonat a les
6.30 del matí. Una part del grup ha
anat a l’Al-aqsa Mosque, que segueix
amb horaris poc turístics (de 7 a 10
del matí pels no musulmans). La
resta ha agafat el despertar amb més
calma, gaudint de les comoditats de
l’Austrian Hospice i un bon esmorzar.
A les 9 del matí ens hem reunit tots a la
Damascus Gate per començar el tour
amb el guia i activista Daoud. En el seu
dia a dia, i davant l’autoritat israeliana
ell es dedica a l’art contemporani,
sent un relacions públiques (pel que
he entès). Demano gravar i amb el
seu permís, restringit i demanant-me
tenir cura si en vull fer difusió, premo
al REC de la càmera. Ens introdueix
amb la història de Jerusalem i les
persones que han anat escrivint les
línies de la ciutat. El lloc, que ja em
tenia captivada, es va transformant
amb els anys i en el meu imaginari.
A l’explicació s’hi afegeix un home
d’avançada edat, que vesteix les
robes tradicionals palestines: el
kufiyya blanc i vermell al cap i una
túnica de roba fosca. Té un diari escrit
en àrab al davant, reposant a la seva

falda, i en un moment del discurs
de Daoud treu un full i comença a
prendre nota. Fa alguna intervenció i
demana que distingim entre sionisme
i judaisme. La línia del temps que ha
anat traçant Daoud amb les seves
paraules, destacant els punts més
importants i reivindicatius de la ciutat,
acaba amb l’actualitat i la idea de
l’estat d’Israel amb un pla turístic.
Volen convertir-la en una Barcelona,
passar dels 3 milions de turistes als
10 (intento imaginar-ho i no sé com hi
cabran). És una idea més d’ocupació,
amb l’art d’Israel de canviar el discurs,
deixar de dir les coses pel seu nom i
transformar-les dins l’imaginari de les
persones.
Comencem el recorregut i ens
submergim pels carrers de la Old city,
amb la varietat de persones que em
fascina, els sorolls i les olors de mercat.
Fem la primera parada a un carreró
proper al nostre hostel. Poc a poc, el
Daoud ens va revelant els secrets que
amaguen els murs. ‘Les pedres ens
expliquen històries’, ressona la veu de
l’Ala (Zajel) dins el meu cap. El primer
de tot: la falsa divisió en ‘quarters’.

Jerusalem no havia estat separat
segons religió i tothom convivia
amb tothom. És una idea nova, molt
british, la de començar a dividir i crear
murs falsos entre les persones.
Davant de l’Austrian Hospice el
Daoud ens presenta a l’Ali M. Jiddah,
un altre alternative tourist guide
d’arrels africanes però palestí (si, hi ha
africans palestins que tenen la seva
zona a la Old city de Jerusalem). És un
home amb presència, té una veu greu
i profunda, un vocabulari descarat i
fuma cigarrets sense parar deixant
que la cendra cremi fins desafiar la
gravetat. Havia estat a la presó durant
16 anys i quan en va sortir es va fer
periodista. Ara ha trobat una altra
manera de donar a conèixer la seva
veu davant el món. D’ell em queda
gravada una frase: ‘I don’t wanna see
more tears in the palestinian or israeli
mothers’. També parla dels soldats,
quan un grup d’aquests ens passa pel
davant, com a víctimes del sistema.
Després d’aquesta parada anem a la
zona dels sofis, d’Afganistan. Seguim
fins arribar a un dels carrerons més

Creuem per la teulada, on trobem una
escola de nenes musulmanes fent una
sortida (sí, el que les separa del centre
on hi ha els joves jueus ortodoxos són
unes deu passes i una caseta de control
amb un soldat israelià, en aquest
cas de procedència etíop). Em crida
l’atenció una nena que es treu l’hijab i
el transforma en capa per córrer amunt
i avall, es converteix en superheroïna.
Gràcies a aquesta trobada surt el tema
de l’educació i les tipologies que es
troben dins Jerusalem -que són 5,
amb la curiositat de que una és mixta
entre àrabs i jueus.

túnel de la Old city. Allà Daoud ens
parla sobre el sistema de seguretat
a Israel i la privatització d’aquest.
Una altra estratègia que s’amaga,
es disfressa davant els innocents
turistes –molts d’ells, cegats per la
religió. També li pregunto sobre quina
pressió fa el govern sobre ell, com a
guia turístic alternatiu amb un discurs
que no agrada a l’estat. Diu que
Israel davant els turistes fa un ‘rentat
de cara’, abans els molestava amb
persones que els seguien dient ‘Això
no és veritat’. Ara els deixen en pau,
ja que això donaria una mala imatge
i seria una publicitat contradictòria.
També ell destaca ‘saber-ne més que
les forces de seguretat’ per evitar

problemes, molts anys d’experiència
(feta la llei, feta la trampa, penso jo).
Anem caminant i passem dins una
escola de jueus ortodoxos, vestits
amb la camisa blanca i la corda de
cuir al voltant del braç (més endavant
descobriré que és una idea de deixar
gravades en pell les paraules del Torà,
els jueus són llibres-persona).
A Jerusalem també s’hi estan ocupant
edificis palestins però de manera
silenciosa. La gent israeliana no vol
viure a la ciutat, de fet molts marxen
cap a la moderna Tel Aviv, i el govern
està empescant-se estratègies. La de
crear escoles i dormitoris temporals
per als jueus ortodoxos n’és una.

Nablus i YDA, amb regust a kanafeh
El soroll del carrer, el caòtic mercat
i les olors del menjar fumat pels
cotxes ens donen la benvinguda a
Nablus. També els somriures d’uns
quants membres de YDA (Youth
Development Association). Fem un te
a un bar que recorda als casals d’avis,
típics de pobles catalans. Les parets
grises, gastades pels anys i la falta de
capes de pintura, guanyen vida amb
el color blau cel de la fusta de portes i
finestres. Sempre penso en escriure la
meva teoria (o buscar-la) sobre el color
blau que hi ha a les portes i finestres
de tots els comerços, combinat amb
un blanc –o el rastre d’aquest-, de les
ciutats àrabs, que és el mateix que al
Senegal. Sortim al pati tot el grup de
catalans amb tres membres de YDA
i ens posem en rotllana al voltant
d’una font seca, també pintada de

blau clar. Aprofito l’espera del te per
fotografiar alguns detalls i observar.
Asseguts dins el local només hi ha
homes d’avançada edat, exceptuant
una parella que ‘beu’ shisha en una
cantonada. Juguen amb jocs de
taula i penso que seria molt divertit
afegir-m’hi, tot i que no entendria
un borrall del seu àrab. Després
d’aquesta parada fem una volta per
la Old city de Nablus. Anem a deixar
les coses a l’hostal (Success hostel,
de Bakr Al-Aghbar) –en aquest cas
un apartament- i fem fotografies a les
vistes de la ciutat. El cel està increïble.
Ara té colors d’hivern però la seva
màgia segueix allà (llàstima que la
crida a la pregària no ens coincideix).
Mengem kanafeh –i segueix sent la
millor que he provat dins el territori
Palestí (Nablus té recepta secreta...).

L’última parada és a una galeria d’art
contemporani palestí, Al Ma’mal,
en un edifici de característiques
arquitectòniques
que
ens
descobreixen una mica l’interior de la
Old city de Jerusalem.
A contrarellotge anem al hostel a
buscar les maletes, a trobar-nos amb
la Bàrbara i el conductor d’autobús,
l’Udi i el seu somriure, a Damascus
gate. També comprem falafel bread
per dinar al ‘lloc de sempre’, el millor
de la ciutat segons els meus amics
alemanys de Tent of nations i enfilem
carretera cap a Nablus. Passem el
Check Point més discret que he vist
a Palestina i tardem una hora en
arribar al següent destí. Penso que la
matrícula groga m’ha reduït el país a
més de la meitat.

Després ens tanquem al despatx
amb YDA per parlar sobre quin serà
el paper de l’SCI amb ells a partir
d’ara. Per ser una youh association els
veig molt veterans. No aconsegueixo
connectar amb la conversa ni amb el
discurs, menys en un moment donat
que el president es posa a parlar
en àrab i un company el tradueix.
Tampoc acabo d’entendre què fan.
Per sort arriba el Wael, amb qui ja
ens havíem conegut a Barcelona, i
tinc una excusa, junt a uns quants
companys, per sortir a comprar el
sopar. És una tasca complicada, cal
pensar en proporcions i que una
companya del grup és vegana. Em
diverteixo practicant el poc que he
aprés d’àrab demanant oli. Ho faig
tant bé que el noi em porta olives... a
la pròxima millor.
Tornem a la reunió, on ara ja estic
desconnectada del tot. Sort que
la Bàrbara ha anat prenent notes
sobre tot el que van explicant els
membres de l’entitat, que transcric a
continuació:
Sobre el Centre del que disposa
l’entitat, a les afores de Nablus: espai
on es fan formacions, seminaris o
altres activitats per a joves.
Projectes:
- Localització: a pobles propers a
Nablus
- Objectiu: involucrar als joves a les
municipalitats locals i tenir en compte
les seves necessitats. També es busca
un intercanvi entre joves.

- Passos a seguir: 1) Coneixer-se amb
les comunitats locals, fer una ‘heater
campaign’ 2) Aplicar a través del
consell local 3) S’escull el grup que
interessa, d’unes 15 persones, i es
crea un comitè en el consell local.
A) Sobre els Workcamps:
- Entre 7 i 10 participants
- S’escull la localització segons les
necessitats
- A vegades les expectatives dels
voluntaris internacionals son molt
altes (cal entendre que la situació al
país és complicada y canviant) com
també que ‘els voluntaris no poden
tenir millors condicions que els locals’
B) Programa ‘Small income Agriculture
Program’:
- Per a motivar als joves graduats
que no troben feina en involucrarse en projectes d’agricultura, fer
los formacions per aprendre com
engegar negocis.
- Experiència del programa: 2015
amb 24 participants, el 2016 amb 11

noies i el 2017 a pobles del voltant
de Jerusalem amb 72 joves (també
va servir per parlar sobre el tema de
l’aigua i la terra com abordar la difícil
situació de la ocupació.
C) Campanyes:
- Campanya de la collita de les
olives: donar suport i presencia, ‘we
are with you’ en aquelles àrees més
conflictives, les que estan properes
als assentaments israelians.
- Slow food (des del 2010 fins a
l’actualitat): ajudar als grangers a
introduir-se en el mercat de les ciutats,
com també promocionar la tradició
i cultura palestina. Tractar el tema
de les llavors i de la terra. Durant el
2016 i el 2017 s’ha treballat amb els
mercats locals.
Després anem cap a l’apartament,
preparem una macro amanida amb
l’Aran -també em desconfiguro el
mòbil...- i sopem amb un ull mig
tancat. Em poso a escriure, ara amb
un ull tancat del tot i l’altre en procés.
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Dia 3: Reivindicando el derecho a existir…
en veu de Pilar D
Abro los ojos. No sé muy bien dónde
estoy. Llevamos varios días bastante
movidos, y esta mañana me cuesta
saber en qué sitio hemos despertado.
Me levanto, me abrigo y subo
rápidamente las escaleras que llevan a
la azotea… Es otro mundo… Estamos
en Nablus. No puedo dejar de mirar
esa ciudad. Me siento atrapada por
ella, por su olor, por sus sonidos, por
su vibra, por su vida. Definitivamente
es otro mundo, otra atmósfera, otra
realidad.
El paisaje me atrapa. Mil pensamientos
y recuerdos de todos estos días se
suceden en mi mente. Me cuesta
digerir que alguien pueda querer
expulsar a estas personas de su tierra.
No puedo llegar a entenderlo, y me
cabrea no saber como hacer que este
mundo dormido en el que vivimos sea
consciente de que el pueblo palestino
simplemente reivindica el derecho a
vivir. No puedo reprimir esa lágrima
que nace de la pura impotencia pero
que a su vez me devuelve la fortaleza.
Ya es hora de volver a ponerse en
marcha.

Ya está todo el grupo preparado. Se
respira cansancio emocional y físico,
pero más que todo eso se respira
emoción y ganas de saber qué nos
deparará el día de hoy. Promete ser
bastante intenso… Me sorprendo
mirándolas, y pienso: “que suerte que
tenemos de estar aquí, y de poder ser
testigos de esta realidad” …
El grupo se separa en tres, así
podemos visitar varios proyectos a la
vez. Un grupo va a visitar el proyecto
Hope, otro grupo el proyecto YDA, y
nosotras vamos a ver la Organización
Zajel que pertenece al departamento
de relaciones internacionales de la
universidad An-Najah en Nablus.
Llegamos a la universidad AnNajah y vamos directamente a la
oficina de Zajel, ya que una de
las componentes del grupo que
venimos -M.E.- ya había estado aquí
un tiempo atrás como voluntaria, y
conocía el lugar. La universidad me
parece un espacio lleno de vida y
muy acogedor. Entramos a la oficina
y ya nos espera A. -el encargado de
la organización- y varias voluntarias

que rondarían sobre los 25 años.
Antes de explicarnos su organización
y los proyectos que tienen activos,
saludan muy emotivamente a M.E -se
nota que su paso por aquí ha dejado
huella emocional-. Me da la sensación
de que están tan emocionadas de
contarnos quienes son tanto como
nosotras de empaparnos de todo lo
que nos quieran contar.
Su programa promueve la visibilización
y concienciación de la existencia
de otras realidades más allá de la
realidad Palestina, así como la unión
de las múltiples realidades locales con
la realidad internacional, a través de
creación de redes socioafectivas entre
jóvenes de Palestina del 48, jóvenes de
Cisjordania y jóvenes internacionales.
Fomentan el movimiento dentro y
fuera del territorio de Cisjordania
en orden de que las jóvenes tomen
conciencia de dichas realidades
culturales,
sociales,
políticas,
territoriales y sociales. Fomentan
la diversidad, ya que como ellas
dicen: “las diferencias enriquecen
el mundo”. Hay jóvenes que nos

cuentan que apenas se han movido
de su ciudad de origen debido a la
dificultad para poder pasar los puntos
de control israelíes -checkpoints-. El
motivo que nos dan es que no existe
libertad de circulación desde que
en 1967 se revocaron la mayoría de
permisos que permitían a palestinas
de Cisjordania pasar a israel. Por otro
lado, dentro de Cisjordania, los puntos
de control israelíes imposibilitan de
forma constante y sistemáticamente,
además de ilegalegalmente, la libre
circulación de palestinas.
Después de contarnos en profundidad
el objetivo de la organización así
como los proyectos que llevan a
cabo, para terminar este encuentro
tan fructífero, nos llevaron a conocer
el campus universitario -A. junto con
un grupo de alumnas/voluntarias-. A
nivel personal fue un espacio en el que
pudimos sentir la energía, las ganas y
las esperanzas de aquellas personas.
Fue un espacio donde se demandaba
visibilización de la identidad palestina
así como de la situación consecuencia
de la ocupación israelí.

De Nablus a Ramallah
Eran más de las 13h. Ya estábamos
todo el grupo reunido. Decidimos
parar a comer de camino a Ramallah
ya que íbamos con el tiempo justo
para la siguiente reunión. Paramos
a comer en zona B -zona de
tránsito que está controlada por la
autoridad palestina y por el ejército
israelí-, en una gran avenida llena
de restaurantes y tienditas. El sitio
donde decidimos comer estaba justo
al lado de una gasolinera. He de
decir que en ese momento me sentía
bastante removida. Que un grupo de
jóvenes nos hubieran contado como
son sus vidas cuando a penas se
pueden mover, y pensar que nosotras
estábamos viajando sin apenas
problemas, me creaba una especie
de cortocircuito. Mientras comíamos
y escuchábamos las experiencias
de las demás, de repente, apareció
un coche militar israelí a repostar, y
sentí como todo se paró… Podías
oler la superioridad y la ranciedad

que desprendían. Corporalmente
marcaban “quién tenía el poder”. La
tensión se palpaba casi tanto como
la repugnancia. ¿Era necesario este
alarde de poder? En este momento
corroboramos lo que varias personas
a lo largo de todo el viaje nos habían
explicado acerca de quiénes son
los que tienen la autoridad en los
territorios palestinos, a lo que dicen
que “ellos tienen la autoridad”
-el ejército israelí tiene la máxima
autoridad en todos los territorios,
aunque estos estén bajo control de
las autoridades palestinas-.
Ya en Ramallah fuimos directamente
a Union of Palestinian Women
Committees y nos reunimos con dos
de sus miembras. Esta organización
se puso en marcha en 1980, y forma
parte del movimiento de mujeres
palestinas en pro de los derechos del
pueblo Palestino y del derecho de las
mujeres -tanto dentro de su cultura
como bajo la opresión israelí-.
Nos reunimos en torno a una mesa
ovalada. Estamos todas preparadas
y con ganas de conocer cuál es su
trabajo, como se organizan, sus
estrategias, etc… Suenan cansadas.
Pero aún así nos cuentan cómo es
la situación de la mujer palestina
dentro de su propia cultura, y bajo la
opresión de los colonos y el ejército
israelí. Nos cuentan las maneras
en que israel les hace la vida más
difícil: cortes de luz constantes,
expropiación de propiedades, tratos
vejatorios, deshumanización de las
personas palestinas, etc. Me fascina y
entristece que nos cuenten todo esto
desde la “aparente cotidianidad”.
Te hace sentir como las continuas
violaciones de sus derechos por
parte de la ocupación están tan
impregnadas en el imaginario
colectivo y “normalizadas” -de
manera forzosa- que ya forman parte
de su cotidianidad, de su vida, de sus
cuerpos.
Tras casi dos horas de reunión, la
concluimos hablando sobre qué
estrategias nos aconsejan para poder
revertir internacionalmente y visibilizar
la situación del pueblo palestino.

Se habla de varias estrategias:
sensibilizar la situación de ocupación
-en todos los aspectos- de Palestina;
revitalización
de
la
economía
palestina; concienciación de la
situación de las mujeres palestinas
y, sobre todo, visibilizar la violencia
estructural a la que el pueblo palestino
está sometido por el pueblo israelí -no
solo considerando el sometimiento
militar, sino de los colonos y de los
civiles que se encuentran fuera de los
territorios palestinos-.
Para concluir, les preguntamos
cuál creen que sería la solución
para este conflicto, a lo que nos
responden que “el proceso de paz
que creen el adecuado sería: una
paz construida con derechos, con el
derecho de autodeterminación y la
independencia de Palestina”.
Qué potencia de relatos. Pero ¿qué
se dejarán por contar? Se intuye una
lucha constante detrás de su postura
corporal, de su cansancio, de sus
palabras casi entrecortadas. Se intuye
una casi rotura y una pérdida de
fuerzas. Aunque, aun así, aquí están.
Cansadas pero cargadas de una
fuerza y una resistencia que se me
antoja instintiva. Seguimos la marcha.
La siguiente parada de este día tan
completo es en Adameer. Allí nos

reunimos con uno de los trabajadores
de la organización, que ofrece
apoyo legal en la corte al pueblo
palestino de Ramallah, Jerusalem
y de los territorios del 48. También
llevan a cabo un trabajo documental
acerca de cuántas palestinas han
sido detenidas, quiénes son, sus
condiciones vitales en las cárceles, y
de muchas más situaciones.
No se cuánto dura esta reunión,
pero sí puedo ver que nos tiene a
todas en constante sobresalto por la
impotencia que nos produce todo lo
que nos cuenta. La situación palestina
ante el sistema opresor israelí
va más allá de lo inhumano. Nos
habla acerca de la no aleatoriedad
de las detenciones, así como los
procedimientos vejatorios y de terror
psicológico que el ejército israelí
lleva a cabo en los interminables
interrogatorios. Nos cuenta cómo se
llevan a cabo las detenciones: son en
plena noche, en sus casas, de forma
violenta, las mujeres son forzadas
como estrategia de guerra, y los
interrogatorios -debido a su dureza
y duración- están diseñados y tienen
como finalidad romper a las personas.
Todo lo que nos cuenta son una serie
de despropósitos hacia los derechos
humanos de este pueblo. Lo que la
comunidad internacional denomina
como israel, viola constantemente
los derechos y la dignidad de estas

personas, solamente con la finalidad
de echarlos de sus tierras. Y siempre
justificado por la “seguridad” del
pueblo de israel pero ¿y dónde
queda la seguridad del pueblo
palestino? ¿Cómo es posible que se
esté pasando por alto esta realidad?
Esta reunión nos confirma tanto la
existencia de una jerarquía identitaria
dentro de lo que era Palestina y que
hoy en día es denominado israel,
cómo que la estrategia de guerra
del ejército israelí es la rotura física y
psicológica de las personas. Es difícil
sentir en nuestra propia piel todo lo
que nos están contando, toda esta
situación de injusticia sistematizada,
esta violencia gratuita institucional
hacia el pueblo palestino. Es difícil ya
que esta realidad vive (in)visibilizada
y manipulada de muchas maneras. Es
una realidad tan difícil de creer que es
casi imposible de sentir. Pero existe.

Hora de reflexión
Acabamos de salir de Adameer y
vamos camino del hostal. Si tuviera
que valorar el día de hoy diría que
ha sido intenso, esclarecedor, con
mucha potencia y fuerza, a la par que
desestabilizador. Ahora toca un poco
de introspección para poder digerir
emocional y físicamente todo de lo
que hoy hemos sido testigos.
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Dia 4: Hebron, les muntanyes del sud d’Hebron
i el colonialisme salvatge

en veu de Aran B.

Com cada matí ens movem aviat.
Deixem Ramal·lah, la capital oficiosa
de Palestina i seu provisional de
l’Autoritat Nacional Palestina, i anem
cap a Hebron (Al Halil en àrab), una de
les ciutats icòniques de la resistència
palestina.

on els pocs comerciants que hi resten
difícilment poden guanyar un sou
digne. D’Hebron en tenen fama els
seus tèxtils, les kufiyya són brodades a
mà i aprofitem per comprar-les en una
parada menada per una cooperativa
de dones.

El sol fet de pensar en Hebron
produeix una barreja de respecte i
admiració. Hi ha ciutats que remouen,
que imposen, i Hebron és una d’elles.
Són tantes les imatges de resistència
que ens arriben, imatges de la lluita
per la dignitat d’un poble contra la
ignomínia del colonialisme salvatge,
són tantes les cròniques que ens
parlen de l’enteresa i la determinació
de la ciutat davant l’ocupació, són
tants els testimonis de la barbàrie,
que hom té la sensació de conèixer-la
d’avant-mà.
Quan arribem a la ciutat ens recull en
Mohannad de la YAS (Youth Against

Settlements), una organització que, a
través de l’acció directa no-violenta
i la resistència pacífica, busca evitar
la construcció de nous assentaments
il·legals i el desmantellament dels
ja existents, així com, defensar els
drets i llibertats dels palestines i les
palestines d’Hebron.
Des de la YAS ens han preparat un
“tour”. La primera part ens la podrà
explicar en Mohannad, però quan
entrem a la zona dels assentaments
ell nos ens podrà acompanyar i
seguirem amb una voluntària europea
que fa uns mesos que treballa a
l’organització.
Amb en Mohannad coneixem la
història de la ciutat i de l’ocupació.
Com a part del tour anem al mercat.
Veient els mercats a Jerusalem o a
Nablus és fàcil imaginar-se el que
devia ser abans de la ocupació.
Actualment és un mercat buit i solitari,

Durant el tour aprenem que Hebron
és la ciutat més gran de Cisjordània.
Més de 215.000 palestins hi viuen, així
com uns pocs centenars de colons
que han transformat aquesta ciutat
florent en un drama quotidià.
Hebron és, i sobretot era, el motor
econòmic de Palestina. El comerç, el
marbre, el vidre, la ceràmica, el calçat,
feien d’Hebron un pol comercial
important a la regió. Encara avui, és un
centre de coneixement important, ja
que alberga la Universitat d’Hebron i
la Universitat Politècnica de Palestina.
Al 1967, com tota la Cisjordània, la

ciutat fou ocupada per Israel. Amb
els Acords d’Oslo, les principals
ciutats de la Cisjordània passaren
sota control de la ANP (Autoritat
Nacional Palestina) en la denominada
Zona A. Hebron, però, és l’única que
quedà dividida en dues zones, la H1
i la H2, segons els acords d’Hebron
de 1997. La zona H1, que engloba un
80% de la municipalitat i la majoria de
la població, va passar sota el control
de la ANP i la H2, amb un 20% del
territori i prop de 120.000 palestins,
restà sota control d’Israel. A la zona
H2 els colons jueus tenen el seu
propi sistema de govern, El Comitè
de la Comunitat Jueva d’Hebron,
independent del de la municipalitat
i se’ls permet votar a les eleccions
d’Israel. Els colons ocupen gran
part del que era la ciutat antiga i
principalment la zona del carrer AlShuada, l’antiga artèria comercial de
la ciutat i el carrer que condueix a la
Tomba dels Patriarques. En aquest
carrer més del 75% dels comerços
palestins han hagut de tancar o han
estat expropiats. La zona comercial
que resta encara sota control palestí

està tocada de mort, sense vida. El
carrer és avui un espai fantasma ocupat
per assentaments, tanques i checkpoints. La resta són cases i tendes
palestines buides, abandonades per
la força i saquejades pels colons.
Enmig de tanta desolació, una casa
palestina resistia a la implacabilitat de
la ocupació, malgrat els talls constants
de llum i aigua. Com a advertència,
tenia la porta marcada amb una creu
de David blava, transportant-nos a
temps pretèrits que caldria no oblidar.
Els colons s’han fet amb les parts
elevades i els espais palestins de sota
han de protegir-se amb reixes contra
els atacs dels colons que els llencen
tot allò que poden per atacar-los i
humiliar-los.
Pels seguidors de les religions
abrahàmiques, Hebron és una ciutat
sagrada. Segons la tradició Abraham
va morir-hi, i les seves despulles, les
de la seva dona Sara, i la dels altres
patriarques, exceptuant Raquel, hi són
enterrades. Pels jueus és la segona
ciutat sagrada del judaisme després

de Jerusalem, pels musulmans una de
les quatre ciutats sagrades de l’islam.
La ciutat ha estat, i és, un centre
important de peregrinatge. Al 1994
un colon va assassinar a 29 palestins
i en va ferir 125 més mentre resaven a
la mesquita d’Ibrahim, la qual alberga
el Temple dels Patriarques. Les
conseqüències foren un augment de
les restriccions i la repressió contra els
palestins que van veure com la seva
llibertat de moviments dins la zona
H2 quedava restringida i els prohibien
circular-hi en cotxe. El principal mercat
d’aliments palestí va ser clausurat i
una part de la tomba dels patriarques
quedà sota control israelià.
El dia era fred i plovia força, la impressió
que produïen els edificis ocupats, les
làpides per tapar les entrades de les
cases i espais palestins, i les tanques
que envoltaven tot allò que encara
restava palestí eren, en companyia de
la pluja, encara més fantasmagòriques
i delirants. Semblaven sorgides d’una
mala història de terror escrita per una
ment malalta i decrèpita.

Cansades i enrabiades vam arribar
al centre de la YAS. Una petita masia
envoltada d’oliveres. Ens havien
preparat un gran dinar i teníem una
petita estufa on poder escalfar-nos
i assecar mitjons i bufandes. Ja més
relaxades vam poder conversar
pausadament i a resguard amb la
gent de la organització. La seva feina,
més enllà de l’acció ni violenta i la
resistència pacífica és documentar
totes les atrocitats comeses pels
colons i pels militars israelians contra
la població palestina. També procuren
que els antics propietaris palestins
retornin a la zona H2 malgrat les
dificultats. Encara em ressona una
resposta - No poden venir a fer-vos
fora de la casa? - No, la defensarem
amb les nostres vides.La remoguda d’Hebron va ser
important, veure com uns pocs
centenars de colons poden ocupar el
centre històric d’una ciutat mil·lenària
i aniquilar-la. Viure per unes poques
hores un sistema radical d’apartheid,
veure com els palestins han de
caminar protegits per reixats perquè
des de dalt els llancen totes les
misèries com hom pugui imaginar,
veure com els soldats poden humiliar
impunement a qui vulguin, quan
vulguin, i on vulguin, veure com una
ciutat resta dividida en check points
perquè uns quants fanàtics, amb el
suport d’un govern i un exèrcit també

fanàtics decideixen que és el seu dret
ocupar la terra d’un altre, la ciutat
d’un altre, les cases d’un altre, la vida
d’un altre. Sentir per uns minuts com
de gran pot arribar a ser l’odi humà,
entendre com de poderós n’arriba a
ser el fanatisme religiós fins al punt
de deshumanitzar l’enemic i a un
mateix. I malgrat tot, veure l’enteresa
i la dignitat amb què els palestins fan
front a aquesta situació, amb el cap
alt i una determinació infinita per
existir i resistir.
Tocats, xops i glaçats agafem el bus i
marxem cap a South Hebron Hills. No
sabem ben bé on anem i sembla que
l’Oudi, el conductor, tampoc té massa
clar el camí. Som a la muntanya,
és de nit i no es veu res que pugui
servir per orientar-nos. De sobte
ens aturem. La cara de l’Oudi ho diu
tot, és una barreja d’incredulitat i de
felicitat per haver arribat. Veiem una
llanterna i algú que s’apropa, de dins
l’ànima a l’Oudi li surt la pregunta en
anglès -But, do you live here?!La mateixa incredulitat inicial la
sentim nosaltres, som al mig del nores, és de nit i fa fred, sabem que hem
arribat, però no tenim clar on som.
De seguida però, ens rep en Sami
i ens convida a agafar les bosses i
a seguir-lo, al final del camí hi ha la
cova, l’únic espai de resistència que
els resta.

Som a South Hebron Hills, al Sumud
Freedom Camp. En Sami i els
seus companys del PSCC (Popular
Struggle Coordination Committee)
han adequat la cova amb les seves
mans i eines manuals, fins i tot, fa
pocs dies, han enrajolat el terra. La
cova és força gran, la temperatura és
agradable, i hi podem estar dempeus
sense problemes. Hi ha un petit
generador que hi dóna llum.
Un cop ja habituats i instal·lats a l’espai
podem parlar amb el coordinador del
PSCC. La situació és terrible i indigne,
i emocionalment comencem a estar al
límit.
South Hebron Hills es considerada
àrea C, és a dir, sota control total
israelià, malgrat estar a la Cisjordània.
Des dels anys 70’ una part de la zona
van quedar sota control militar tancat
i va ser transformada en una àrea
de foc real per l’exèrcit (firing zone
918). Els pobles van ser demolits i els
pobladors desplaçats.
A partir dels anys 80’ els israelians
comencen a construir-hi colònies
i intenten expulsar-ne els seus
habitants per tots els mitjans, els quals
viuen en poblets petits o, fins i tot,
en coves ja que són majoritàriament
pastors. Els palestins són atacats
impunement per colons armats, les
seves cabres enverinades, les seves

oliveres tallades, els seus pobles
demolits. Tota estratègia és bona i
vàlida per expulsar els palestins de les
seves terres.
Al 1999 tota la població va ser
expulsada per l’exèrcit, però, amb
tenacitat, els habitants de South
Hebron Hills van portar el cas als
tribunals israelians i van guanyar.
Tenen el dret de tornar, però no
a construir-hi de nou. L’àrea la
conformen prop de 30 pobles al
voltant de Yatta, on hi viuen unes 4000
persones, majoritàriament dedicades
a la ramaderia i a l’agricultura. Basantse en una llei del Mandat britànic els
israelians han prohibit construir en
aquesta zona i han demolit tots els
habitatges palestins. Cada vegada
més pobles són amenaçats. Tampoc
tenen dret a construir escoles,
clíniques o a millorar l’estat dels
camins, no els arriba l’electricitat,
ni l’aigua corrent. No obstant, totes
aquestes traves no afecten als colons,
els quals tenen permís per construir,
gaudeixen de les seves pròpies
carreteres asfaltades, per on no poden
circular els palestins, i no han de patir
per l’aigua corrent i l’electricitat.
En Sami, en Malik i l’Ali ens acullen
amb les mans obertes i ens han
preparat un sopar boníssim. Sortim
tots al voltant de la foguera i amb
la música a tot drap ens destensem,

mentre intentem seguir el ritme dels
seu ball.
Just davant, a uns pocs centenars
de metres tenim un outpost. Són
assentaments il·legals, fins i tot per la
llei israeliana, que els colons utilitzen
com a cap d’avançada per establir una
futura una colònia estable. Els colons
que hi van són els més radicals i van
armats amb armes automàtiques.
Tenen dret a disparar impunement si
hom s’hi acosta massa.
Els nois ens expliquen la situació: fa
sis mesos que fan guàrdies 24 hores
al dia per defensar la cova. A la nit, el
moment més crític, no són més de tres
o quatre. Els colons ja els han atacat
diverses vegades i decidim repartirnos en torns per fer les guàrdies amb
ells. Dins l’outpost no hi ha més de
setanta o vuitanta colons, però tenen
impunitat absoluta per fer el que
vulguin.
Poc a poc ens n’anem a descansar una
estona ja que els torns els comencem
a partir de les 3am. L’endemà a les
7 am hem d’acompanyar en Sami
per vigilar que els estudiants arribin
bé a l’escola. Els nens dels diferents
pobles van a una escola que no està
lluny de l’outpost, alguns han de
caminar fins a dues hores per arribarhi. Els escolars han estat repetidament
atacats pels colons i des del 2004

una organització italiana, Operation
Dove,
els
proveeix
d’escorta
mitjançant voluntaris internacionals
perquè els acompanyin fins l’escola.
L’any 2014 després de que els colons
ataquessin violentament els voluntaris
internacionals que defensaven els
infants, el govern israelià va decidir
que també l’exèrcit els escortés. No
obstant qui els escorta són aquells
mateixos soldats que el dia anterior
potser han detingut als pares,
mares o germans dels nens a qui
suposadament han de protegir. Molts
dies l’exèrcit no es presenta, arriben
tard o abandonen els nens a mig
camí, és per això que la participació
de voluntaris internacionals es tant
necessària.
Avui dormirem poc, passarem fred,
però ells fa sis mesos que són allà,
dia i nit, sense defallir, sense perdre el
somriure, defensant l’únic espai que
els queda enfront l’invasor, una cova.
Era tanta la dignitat en la seva mirada,
tan profunda la seva determinació,
tan admirable la seva capacitat de
resistència, sempre pacífica, enfront
la barbàrie d’aquells capaços d’atacar
infants per acomplir els designis
salvatges del seu fonamentalisme…
Clavada al cor, com una estaca roent,
portem la seva màxima: el sol fet de
ser-hi ja és un acte de resistència.

DIARIS DE PALESTINA

Dia 5:

El dia del gran contrast: de les coves (de resistència i escalfor)
de South Hebron Hills als carrers (il·luminats i freds) de Haifa
en veu de Mar M.

Mentre ens allunyem caminant cap
a l’autobús, ens girem per mirar
enrere una última vegada i veure com
els joves retornen cap a la cova de
Saroura, un poble de la zona de South
Hebron Hills (zona C) que va deixar
d’existir fa uns anys per culpa dels
atacs constants dels colons i el qual
s’ha convertit, aquest any, en el nucli
del projecte conegut com a Sumud
Freedom Camp, nascut el 19 de maig.
És dimecres vespre i arribem que
és fosc. L’Oudi flipa quan el Sami,
el palestí amb barretina, ens rep
fent-nos senyals que sí, que som al
lloc correcte, i és que sembla que
siguem al mig del no-res. El noi
ens condueix cap a la cova, on ja
ens espera una sopa calentona de
llenties. Ens acompanyen sopant uns
cinc o vuit, tots nois, molt joves. Més
tard ens acompanya un membre del
PSCC (People Struggle Coordination
Commitee) i coordinador del comité
popular de la zona i ens explica

el context on ens trobem. South
Hebron Hills, amb els acords d’Oslo,
va ser declarada zona C, la qual cosa
vol dir que es troben sota absolut
control militar israelià. Això dóna
molta llibertat de moviment als
colons que viuen en assentaments
dels voltants, els quals no en tenen
prou en ocupar el territori, sinó que
a més, alguns tenen la determinació
d’expulsar als palestins que queden
a la zona a partir de tota mena
d’estratègies: des d’atacs violents
directes, fins a la crema d’oliveres
i conreus, contaminació de pous o
enverinament dels ramats palestins.
Fins ara, tot intent de reconstrucció
de Sarura - com tants altres pobles de
South Hebron Hills - ha estat arrasat
per civils colons.
No obstant, la població palestina que
hi queda té molt clar que no marxaran
d’allà i és per això que, amb els que
ens hem trobat han optat per crear
la resistència des de les coves, no

només perquè són difícils de destruir
sinó també perquè, diuen, impossible
trobar arguments a favor de la seva
destrucció i utilitzar el sistema judicial
en aquest sentit. Tot i així, han de
fer guàrdia tota la nit davant de la
cova, “mai saps què pots esperarte d’ells”, em diuen. Només amb
els mesos que porten allà, ja han
estat atacats diversos cops i, el Sami
m’explica, va ser arrestat dormint dins
la cova. Decidim organitzar-nos per
fer guàrdies tots i així que ells puguin
anar a dormir a certa hora de la nit.
Després d’un concertillu de guitarra
en exclusiva d’un d’ells, molts dels
nois marxen i es queden només tres:
el Malik, el Sami i l’Ali. Aquest últim
descobreixo que és Aquari com jo,
i així, ens fem amics. Som al voltant
del foc i es riuen de mi quan asseguro
que em prenc l’horòscop seriosament
i que no em menjaria un pollastre,
encara que me’l fessin rostit en el
seu bonic naar. Decideixo quedarme amb ells i empalmar amb el meu

torn de guàrdia, perquè són amor
i perquè, per mínima que sigui, puc
ser una distracció - puntual - per les
seves llargues i fredes nits. El Sami,
que porta la veu cantant, decideix
que ja que em vull integrar tant, he de
treballar. Em porta a la cova del costat
que han adaptat com a cuina, per tal
que ompli dues galledes de llenya.
Em diu que la dels llimoners és la que
els va millor.
Com que hem arribat que ja era
de nit, no m’havia fet a la idea com
d‘aprop ens trobem de l’assentament
que hi ha al turó de davant fins que
comencen a bordar els gossos de les
seves cases, se senten allà mateix.
Els pregunto si he de tenir por, em
contesten que en principi no, que
als colons només els interessa anar
a per palestins, però creuen que en
un atac de ràbia vagin demanant
passaports i s’hi mirin gaire. El Malik
però, afegeix “tot i que és molt obvi
que tu no ets palestina.” No sé gaire
com interpretar aquestes paraules
però em sento impotent per no
poder expressar que tot i no ser-ho,
fins a quin punt estic amb ells i com
d’important és ser allà, acompanyantnos.
A les tres de la matinada, l’Ali i el Malik
em preparen el millor àpat palestí
que he provat fins ara: pa (hubus)
amb zattar i tomàquet (bandura) a
la brasa. L’ Aran ja ens acompanya i
la Marianna se n’ha tornat a dormir
després de passar una estona amb

nosaltres, divertint-nos amb el joc del
psicòleg.
A les set del matí, ens deixem guiar
pel Sami pels turons del voltant. Ha
d’anar a comprovar que els nens i
nenes que van a l’escola, els quals
són acompanyats parcialment per
voluntaris italians i militars per tal
que no puguin ser atacats pels colons
que viuen a prop dels camins per on
passen, arriben bé sense cap incident.
No obstant, la boira és tan espessa
que no podem veure gairebé res i,
finalment, ho comprova per telèfon.
Ara si que puc veure la distància en
què ens trobem de l’assentament, és
a menys de 400 metres.
Passem la resta del matí davant
de la cova, la qual ens expliquen
que l’objectiu és convertir-la en un
“community center”, per tal que sigui
un espai de trobada i pugui tornar la
vida a la zona. Just al seu davant hi
ha un terreny on s’hi veuen oliveres
recent plantades. Vénen dos nens que
més d’hora havia vist passar pel turó
de davant amb un ramat d’ovelles i
tres gossos, ara porten cebetes i els
“ajudem” - fem bastanta pena - a
plantar-les al mateix terreny.
La roba de seguida omple el bus
d’olor a la llenya que ens ha escalfat
durant la nit i fem broma que serà el
que ens delatarà si ens paren en un
checkpoint. El garbuix de sentiments
que se’m mouen per dins em fa
oblidar la son que tinc per haver

dormit només dues hores. Estic trista
per haver deixat enrere els simpàtics
nois, que ens han rebut amb els
braços oberts encara que fos per
menys de 24h; admiració absoluta per
la seva resistència, perquè no dubto
que seguiran allà fins el que faci falta;
i frustració de pensar que no se’ls
apareix un futur gaire esperançador.
En unes hores arribem a Haifa i el
contrast no pot ser més extrem. No
m’agrada ser aquí però em repeteixo

mentalment el que m’havia dit el Sami
la nit abans: “pensa que és Palestina,
que hi viuen palestins encara.
S’agraeix molt la teva solidaritat i
fidelitat amb Cisjordània, però tu
que pots ves-hi, tots els pobles de
palestina són bonics. Un dia, jo i el
Malik hi anirem, els visitarem tots,
seurem a la sorra i contemplarem el
mar durant hores.”
Dormirem a Haifa, però abans
d’arribar-hi anem a Umn Al Fahann
de la vora que només hi viuen
palestins musulmans. Allà ens
trobarem amb la Nidaa, directora de
Baladna, una entitat que treballa en
l’empoderament juvenil promovent
l’activisme. Tenen diferents grups
repartits en diverses localitats, els
quals treballen per projectes que
giren al voltant d’una temàtica. La
Nidaa creu que enlloc de rebre’ns a
l’oficina i explicar-nos tot això, més
val que ho veiem amb els nostres
propis ulls, així que recollim a la
Helen, una de les joves voluntàries,
que en aquest cas, fa la funció de
facilitadora del grup. Puja al bus i
agafa el micròfon per tal d’explicarnos el que veiem passar al nostre
voltant. Ens explica que ens trobem

en un barri exclusivament musulmà,
que té certa fama de “radical” i ens
apunta que els carrers “deixats” són
una demostració de la discriminació
que pateixen els palestins que viuen
a la Palestina del 48, els barris jueus
reben molts més serveis públics, com
la gestió de residus, que els barris
musulmans.
La noia també explica que ella prové
de Eljun un poble que van haver
d’abandonar quan l’estat d’Israel
va ser creat. Arribem al local on es
reuneixen i comencen a arribar els
joves, els quals la majoria ronden els
16 anys, que van seient en rotllana.
La Nidaa fa una extensa introducció
sobre el context dels palestins que
viuen a la Palestina del 48 per tal que
entenguem el per què de la necessitat
d’enfocar tots els projectes entorn la
qüestió identitària.
Els i les joves fan una breu presentació,
la majoria provenen d’Eljun com la
Helen. Em quedo amb un jove que
explica com ell, abans d’entrar al
grup, no sentia que fos palestí. És per
això que no m’extranyo quan, abans
de començar la reunió, s’aixequen,
es posen la mà al cor i canten, amb la

música de fons, el seu himne. Sona
el “mawtini” (“la meva terra”) el qual
és l’himne palestí i que es convertirà
en un dels “momentazos” de la
nostra visita.
Després d’això decidim sortir de
la rotllana per tal que ells puguin
fer la seva reunió amb comoditat
i la Nidaa pugui fer-nos traducció
simultània des d’un costat. Ens
explica que el grup es reuneix
cada setmana, que la Helen com
a facilitadora porta uns materials
preparats per tal d’introduir un
tema. La sessió d’avui és de
caire formatiu, mirant com la llei
internacional tracta la qüestió dels
refugiats. Ens expliquen que, en el
seu cas, tot i que les seves famílies
van haver d’abandonar les seves
cases, com que no van creuar cap
frontera - van desplaçar-se dins del
territori ara anomenat Israel - no
són reconeguts per la llei i per tant
no se’ls visibilitza quan es parla del
dret a retorn. Conèixer els seus
drets, ens expliquen, és part d’un
treball llarg per aconseguir el seu
objectiu final: tornar a Eljun i deixar
enrere el dret a retorn com un mer
desig i convertir-lo en una realitat.

Dia 6: Aida Camp, entre la resistència i la desesperança
en veu de Laia M.
Arribem a Aida Camp, un camp
de refugiats a prop de Betlehem.
Després de quasi 70 anys d’existència,
tenen por que la gent que hi viu tingui
el sentiment d’instal·lació permanent,
ja que l’objectiu del camp era viure-hi
fins que tornessin als seus respectius
pobles.
De camí, des del bus, veiem el mur,
que passa just al costat del camp.
Aquesta frontera física, visual, fa que
senti que estan empresonats dins del
camp.
Allà coneixem a dos membres del
PSCC, un ens esperarà al centre
mentre l’altre ens farà de guia pel
camp (no recordo els noms!).
El primer que veiem a Aida Camp és
un gran monument d’una clau, símbol
del dret al retorn dels refugiats,
dret que des de les institucions
internacionals estan ignorant des de
fa dècades. Ens explica la història del
primer home que va portar la clau de
casa seva penjada al coll, simbolisme
que molts han copiat després. En
una celebració del camp, aquest
home va demanar que li deixessin
fer un discurs. El discurs va ser breu
i simbòlic: va donar el collaret amb la
clau al seu nét per passar el relleu de la
lluita pel dret al retorn dels refugiats a
les noves generacions. Aquest home
va morir poc després, sabent que els
joves seguirien la lluita que els de la
seva generació van començar.
El mur, objecte que fa evident la
separació del poble palestí, està ple
de graffitis: dels presos polítics que
van fer vaga de fam, dels noms de tots
els infants que van ser assassinats el
2014 per militars israelians, de símbols
de resistència i de solidaritat entre
alguna terra i Palestina, entre molts
d’altres. Un toc de color i d’esperança
al mur de la vergonya que impedeix
mirar vers l’horitzó si un és a peu de
carrer.
El noi que ens fa de guia ens explica
la preparació per a rebre la visita del
papa, la construcció d’una sala de
conferències que al final no es va

utilitzar perquè al estar al costat del
mur, les fotografies haurien desmentit
la fal·làcia que Israel vol fer creure al
món: que el mur no existeix.

persona, la que ell i la seva gent van
viure i segueixen vivint. Penso en com
canvia la història quan és en primera
persona, tot és més intens, més real.

Durant tota la visita guiada al camp,
es fan evident les agressions viscudes:
portes i parets amb forats de bala
i altres danys, residus d’armes que
guarden com a proves dels atacs
soferts, fotos de màrtirs assassinats
per tot arreu... Ell ens explica la història
del camp, una història en primera

Els graffitis que més m’impacten
són el del llistat d’infants morts l’any
2014 (fa tres anys!!!!), el de les dones
resistents (doblement oprimides, per
palestines i per dones), el del llistat de
tots els pobles d’on són la gent que
viu al camp (la memòria històrica és
vital) i el de l’au fènix, que reneix de

les cendres, símbol de l’esperança pel
renaixement del poble palestí amb tots
els seus drets i llibertats.
Les banderes palestines i les claus
ens acompanyen durant tota la nostra
visita, convertint-se en dos símbols
clau de la causa palestina.
Després anem al centre, on veiem una
presentació de fotos amb les seves
respectives explicacions. Petits èxits
com els de les bicicletes d’uns nens del
camp, robades per militars israelians,
reclamades mitjançant cançons i balls
durant hores i retornades finalment. O
com alguns actes reivindicatius amb
més èxit de l’esperat.
Tot i així, els sentiments que
m’envaeixen són la tristesa, la ràbia, la
indignació i la frustració per una situació
desesperant, que, segons ens explica,
empitjora dia a dia. El nostre estat
d’ànim decau fins al punt que, quan ens
demana si tenim preguntes, restem tots
en silenci. Explica que la gent ha deixat
de confiar poc a poc en ells, no creuen
que la noviolència sigui útil i desconfien
de la seva gestió econòmica.
Demanem què pensa que podem fer
des de Catalunya. Explica que Israel
està muntant una gran celebració
pel 2018 perquè farà 70 anys de la
creació de l’estat. Diu que ells volen
organitzar actes arreu del món pel 70è

aniversari de la Nakba, volen donar
un passaport palestí simbòlic a cada
persona palestina de la diàspora.
Ens obra la porta a donar-los suport
organitzant aquest acte a Barcelona.
Ja fa uns dies que estem a Palestina,
empapant-nos a marxes forçades de
la realitat d’aquesta terra, les energies
segueixen, però la realitat ens va
colpejant a la cara cada cop amb més
força.
Aquell vespre ens trobem amb la
Rana, una noia palestina que va fer el
màster de cultura de pau a Barcelona,
amiga de la J., activista molt implicada
anteriorment i tècnica d’avaluació de
projectes d’entitats actualment. La
xerrada amb la Rana d’aquell vespre
no ens ajuda gaire a alegrar-nos, ja
que la seva visió de les experiències
de la minoria palestina cristiana és
molt crítica. Entenc que una situació
tan desesperant acaba provocant
sentiments de desil·lusió i desencant
amb una lluita social que, amb el pas del
temps, ella ha vist que no ha provocat
cap canvi a millor. La incertesa de cap
a on continuarà tot plegat es fa palesa,
el cansament de trobar-se en un carreró
sense sortida. En aquell moment em
resisteixo al què diu, penso que el
poble palestí ha de seguir la seva lluita.
No obstant, la meva posició de persona
externa a la realitat d’allà és fàcil i acabo

entenent el seu descontent amb totes
les parts implicades.
Tot i la intensitat del dia, intento quedarme amb una frase que marca la lluita
palestina, exist to resist, i en intentar
trobar la manera de donar-los suport i
fer-los saber que no estan soles.

Dia 7: Els pobles invisibles (els que ni google està disposat
a reconèixer

en veu de Marianna E.

De bon matí agafem el mini-bus, que
ens espera davant la Casa de la Pau
de Bethlehem. Trobaré a faltar a l’Udi,
penso mentre comença el trajecte.
Esmorzem galetes i les pastes estil
torró que ens acompanyen des
que va començar el viatge. Tornem
a passar el Check point del costat
d’Hebron i ens paren –altre vegada.
Estem tensos però tenim dibuixat
el nostre millor somriure. L’ambient
és de Sabbat: se’ls veu més relaxats
que l’anterior vegada. De fet, revisen
només quatre passaports i la resta ens
els reparteixen a cegues. Marxen amb
un força Barça, Boker Tov i podem
seguir.
Primera parada a Beer Sheva, al costat
del Negev Art museum, on ens espera
l’Adham. El museu és una mesquita
transformada en edifici públic amb
funcions culturals. Al darrere d’aquest
privilegiat i original –en el sentit de
diferent i curiós- càrrec de la Mesquita
de Beer Sheva, com gairebé tot en
aquest país, s’amaga una veritat fosca:
era l’única Mesquita de la ciutat. Els
musulmans, que evidentment són els
palestins que queden per la zona, no
tenen espai on orar i professar la seva
religió. El nostre guia, activista palestí
amb accent israelià, ens explica que
“la millor manera d’amagar l’ocupació
d’un edifici és convertir-lo en espai
per a l’art o per activitats culturals”.
Recorrem el centre de Beer Sheva de
manera circular. La ciutat està deserta,
símptoma de Sabbat. Pel carrer només
ens creuem amb quatre persones,
totes de fisonomia i vestimenta àrab.
Després de veure la ‘old city’, que no
és més que la mesquita ocupada i una
plaça amb arcs –el mercat-, anem cap
a la part nova. El nostre nou “guiaactivista” ens dóna la benvinguda a
la ‘Silicon Valley’ d’Israel. Gratacels
d’oficines, tot replets de logotips
de grans empreses com ara el de
Pay Pal. Entrem a un dels edificis, de
porta giratòria, un vigilant i moltes
càmeres. L’ascensor ens porta a una
planta que podrien ser les oficines
d’Ikea –o Google, o Privalia... Terra de

parquet, olor a nou, una living room
amb barra de cafeteria –la Nespresso
que no falti- i les parets “pintades”
amb missatges de l’estil “Love your
job and enjoy your live”. Una volta
en cercle per veure les peixeres, on hi
ha quatre gats reunits –workaholics,
penso jo. Entrem a una de les sales
de reunions i l’Adham ens fa una
presentació. És cap de setmana i
per això podem ser a la oficina, on
la resta de companys desconeixien
les seves activitats relacionades amb
les “unrecognized villages” fins fa
just un any. El 25 de novembre del
2016, arrel de les notícies d’uns
incendis i els rumors que s’intentaven
fer córrer des de el govern israelià
sobre “palestins cremant la terra”, el
nostre guia va publicar al facebook
un post amb clau d’humor: quina
contradicció més gran la d’un poble
cremant la seva pròpia terra. L’alta
seguretat israeliana va interceptar la
seva publicació, el va anar a buscar
a casa, el va arrestar i el va fer anar

a l’oficina emmanillat a mostrar tot
el material que tenia. Aquell dia
l’oficina va saber que el seu company
podia estar fent “activitats perilloses
amb palestins”. Això va suposar una
davallada per la seva empresa, clients
que marxaven o d’altres que no el
tornaven a contractar per no tenir
problemes amb l’autoritat. Però ha
seguit endavant –endavant amb tot,
penso asseguda a la taula de reunions
amb la resta de companys de l’ONG.
Després de la introducció sobre qui
és ell, comença a parlar sobre el seu
activisme amb les “Unrecognized
villages” que hi ha al voltant de Beer
Sheva. No surten al mapa, Google
es fa còmplice de l’atrocitat –com
tampoc reconeix Palestina-, i això els
fa més vulnerables davant el govern
israelià i la decisió de demolir-los les
cases, d’anar-los fent desaparèixer
poc a poc. Agafem el bus per sortir
de “Silicon Valley” i anar a un dels
pobles no-reconeguts. El contrast
fa posar la pell de gallina i tanca
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l’estómac. El seu estil de vida recorda
al dels beduïns, enmig del desert
i amb cases efímeres. Aquí tenen
construccions, i no carpes de tela, però
són molt precàries. Tenen una vida
força comunitària, encara a l’antiga i
patriarcal –quan arribem hi ha un grup
de dones fent pa, un que sembla una
massa de pizza. Li comenten al guia,
i sense mirar-se gaire als ulls, ens diu
que ho fotografiem tot menys a elles.
Tot i això, entre el grup de dones hi ha
una nena vestida força occidental que
ens grava amb el mòbil.
L’última parada és a una casa que
està sota ordre de demolició. Un
temps transitori, un patir que no saps
mai quan arribarà i si tindrà principi
o fi. Ens trobem amb la mare de la
família, que és professora d’escola i té
estudis –apunt que anoto per trencar
estereotips. Han de destruir ells
mateixos la casa, picant pedra a cop
de martell, trencant les parets que
van construir junt amb el seu projecte
de vida. Si no ho fan, anirà l’exercit
amb les màquines i, a més a més de
destruir-los la llar sense cap mena
d’explicació -la ocupació-, els cobrarà

per l’acció un preu inassequible.
Deixar-los sense sostre és una
pressió més per que marxin.
La dona, amb les seves robes negres
i una criatura entre els braços, un
parell d’ulls inquiets que no arriben
a l’any, va sala per sala explicantnos la seva història. El marit només
apareix en el primer capítol de
la seva història, com a matrimoni
feliç que es muda a una casa i al
ampliar família han de construir una
habitació. Després em perdo en la
traducció a l’anglès però sembla
que és un tema de poligàmia,
un privilegi dels homes sobre les
dones en el món musulmà. Quan
acaben d’explicar-nos el cas, que
l’Adham reconeix com un dels més
durs que s’ha trobat, ens demanen
la nostra opinió. A mi no em surten
les paraules; crec que no existeixen
paraules davant tanta crueltat i
injustícia –on està la humanitat,
pregunto, trobant l’eco de les parets
apunt de ser enderrocades. Es pot
parlar d’humanitat en una situació
així? La M. parla per tots, donant
les gràcies per compartir-nos la

seva història. També parla del nostre
compromís, de la responsabilitat que
tenim al tornar a casa d’explicar el que
hem vist, fer-ho visible i denunciar.
La dona ens agraeix la visita amb la
veu tremolosa i els ulls negats de
llàgrimes. Penso en el poder de la
paraula, en treure de la invisibilitat les
Unrecognized villages.
Dinem amb l’Adhama una població
àrab (palestina) de les afores de Beer
Sheva. Ens parla sobre les seves
accions com a activista, com ho
combina amb la seva vida laboral i
personal, com també la manera de no
estar en el punt de mira del govern
israelià. També ens dóna la seva
opinió sobre la poligàmia en la religió
musulmana i ens explica un cas on la
veu positiva. Un familiar seu (oncle) es
va casar amb una dona que no podia
tenir fills. Després de molts anys de
relació ella decideix (o això entenc jo)
buscar una nova dona per a ell, una
viuda amb tres fills que necessita certa
ajuda econòmica. Ell llavors passa a
tenir dues cases, dues famílies.

Jaffa en àrab i les últimes passes per terra Palestina
Fem l’últim recorregut amb l’Udi camí
cap a Tel Aviv. L’última posta de sol
de cel rogent i el temps suficient per
que acabi de passar tot el material als
USB. A Jaffa ens hi espera la Nida, de
Baladna, amb un nou guia, el Sami. És
professor de la universitat –càrrec del
que en té un aspecte autèntic, amb la
pell color cafè, les ulleres metàl·liques
i una bona panxa. Fem un ‘Shai &
Nana’ (te amb menta) per agafar
forces, és l’últim tour de la nostra
visita i les històries del matí pesen
sobre l’espatlla. Després passegem
pels carrers empedrats de Jaffa sota
les explicacions, sabies i atractives,
que ens va fent el nostre guia. De nou,
l’espina de l’ocupació clavada amb
força. Tot i això, el Sami ens hi posa
una clau còmica. Comencem davant
una obra d’art publica, de carrer, un

mapa en el que t’hi pots passejar fet
amb rodones. Ubiquem on està Jaffa
i com de lluny ens queda Barcelona.
Mirem el mar, que segueix sent
apuntat pels canons, ja verds de metall
rovellat. El Sami explica la història de
Jaffa, plena de conquestes i batalles.
La narrativa es barreja amb la religió
i ens parla del miracle de Sant Pere,
vist en diapositives de Power Point i
conseqüència d’una bona ressaca.
Ens diu que donem les gràcies al sant,
ja que ell va decidir que els cristians
no havien de menjar productes
kosher. També ens explica com el
barri ha esdevingut zona d’artistes,
mentre per la porta de darrere es
feia fora a les famílies palestines que
n’eren originàries. Ens recomana una
lectura: Clockwork Orange, d’Eyan
Sivan. Jo intento connectar-la amb

el que explica i m’apareix la paraula
venjança al cap. El recorregut va
acompanyat de fotografies de grup,
de les que haurem de fer propaganda
quan arribem a l’aeroport per passar
controls. Jaffa, amb olor a mar, ens
deixa veure a la llunyania la moderna
Tel Aviv, els edificis estil Nova York
que s’amaguen entre la boira marina.
Les pedres marrons dels edificis
àrabs ens acomiaden, aquest tros de
palestina rodejat pel fum i l’ocupació
més camuflada –penso jo, mentre
em dirigeixo cap a les llums de neó.
Fins aviat, dic amb un llarg silenci. A
Palestina hi vas però hi ha una part
de tu que mai torna, que es queda
agafant la mà a la resistència –no
violenta- i a tots els somriures que t’hi
han donat la benvinguda.
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Dia 8: El cor trencat, el cap gelat i el puny tancat
en veu de Júlia G.

Última nit a Palestina. La sensació que
ja no sóc capaç de digerir res més es
barreja amb una veu crítica que em diu
que dir això és privilegi perquè hi han
persones que porten 70 anys digerint
un trauma col·lectiu, digerint brutalitat
i ocupació. Moltes palestines amb les
que hem parlat ens deien que som
unes afortunades, que amb 8 dies
hem conegut Palestina des de moltes
perspectives diferents. Afortunada,
no sé si és la paraula. Agraïda sí.
Agraïda a totes les persones que ens
han ensenyat la seva resistència a la
ocupació salvatge, agraïda a totes
les persones que ens han explicat la
seva part de la història i que ens han
permès conèixer la quotidianitat de la
lluita. Agraïda a totes les persones que
ens han ensenyat el significat d’existir
és resistir, que ens han ensenyat que
Palestina és un teixit de resistències
incansables.

Amb la sensació estranya d’estar a
una ciutat com Tel Aviv, de sobte tot
canvia. No he retingut res de la visita
que ens han fet per Jaffa, només
podia observar la quotidianitat de la
ciutat i pensar la contradicció entre
uns joves que marxaven amb motxilles
d’excursió i el checkpoint que hi ha a
pocs quilòmetres; entre unes mares
jugant amb els seus fills en una plaça
de la ciutat i la mare d’aquell poble a
la zona d’Alnaqab i les seves tres filles
que esperen que l’exèrcit israelià els
hi vingui a destruir la casa o pensant
si ho fa ella mateixa per no haver de
pagar els costos de les màquinaries; la
contradicció entre uns joves prenent
unes cerveses en un bar i els joves de
Sumut Camp que fa moltes nits que
fan torns mentre intenten dormir a una
cova a 450 metres d’un assentament
per recuperar el seu poble; entre les
botigues hipsters del centre amb les

tantes botigues tancades del carrer
Shuhada d’Hebron; la contradicció de
l’aparent tranquil·litat de Tel Aviv i les
prop de 14 detencions diàries que hi
han a la ciutat de Ramallah cada nit.
Contradicció és la paraula que més
m’ha acompanyat.
Dins d’aquest núvol, passem la nit
a un hostel de TelAviv. A les 5 hem
d’estar a l’aeroport així que decidim
que no val la pena dormir. Juguem
al jo mai mai fent bromes del viatge
i recordant tot el trajecte que hem
acordat que explicarem a l’aeroport.
Crec que després de la benvinguda
que ens van donar ningú vol passar
uns mals moments d’interrogatoris i
preguntes absurdes. Arriben els taxis
i anem cap a l’aeroport. Arribem i fem
la cua. Tal com trobem el control ens
paren. Som dos grups que anem per
separat. Ens acaben ajuntant i escullen

a una de nosaltres per fer preguntes.
Des de la seguretat absoluta, ella els
hi explica el nostre viatge, la resta
estem allà intentem riure, fer bromes
per trencar la tensió del moment.
Escullen a una altra persona i li fan les
mateixes preguntes. Seguim intentant
destensionar-nos perquè no paren de
mirar-nos. Ens fan esperar. Ens venen
a buscar i ens diuen que ja podem
passar. És ràpid i fàcil. Ens enganxen
un número 2 al passaport. Una amiga
palestina em diu que no es pot creure
que un grup de joves catalans, surtin
amb el número 2 perquè només els hi
posen als diplomàtics. Aquest 2 ens
salva les últimes hores a l’aeroport.
Ni ens miren. Passem controls molt
mínims, només miren el 2 i ens diuen
que tirem endavant.
Anem a la porta d’embarcament.
Trobem a un noi català que vam
conèixer a Hebron. Ens explica que

li han regirat tot, que li han fet mil
preguntes i que s’ho ha passat molt
malament. Deixem de parlar perquè
varies persones ens estan escoltant.
Amb la sensació amarga que et deix
passar el control pugem a l’avió.
Recordant que aquesta és la sensació
amb la que volen que et quedis si ets
internacional i has visitat Palestina.
Mentre l’avió va fent el trajecte cap a
casa, em ve la veu del H. dels PSCC
que en una conversa va dir “des del
consentiment de la llibertat i el no
consentiment de l’opressió, s’instala
la humanitat dels nostres cossos”.
Aterrem. Era la meva primera vegada
a Palestina. El cor trencat, el cap gelat
i el puny tancat. Hem conegut trossets
de resistència, teixidors d’històries de
contrapoder i lluita. Palestina em deix
amb el regust del poder de la seva
dignitat davant la màxima perversió
de l’ocupació i estat d’apartheid de

l’Estat d’Israel que articula la perversió
per fer-ne agenda política, que fa de
la humilació control militar i de la
mentida legitimitat internacional.
Passo tot el dia per Barcelona. La gent
em pregunta pel viatge. Només puc
dir que és dels llocs que més m’ha
remogut i que necessitaré temps per
digerir. Estic enrabiada i amb dolor.
A la nit em fico el llit. És estrany però
intento connectar amb el regust dolç
de Palestina. On cultivar la terra és un
pur acte de convenciment polític i de
resistència a l’ocupació. On arrelarse i existir és la major resistència. On
la humanitat està instal·lada en els
cossos i en les mirades. On la violència
cap a les dones, és la domèstica i és
la de l’ocupació. Palestina, on pau
i justícia només pot significar tres
coses: autodeterminació, retorn i
independència.

Allà on existir
és provocació innata
un crit de ràbia
és menys violent
que un silenci poruc.
Allà / llavors
quan viure és resistir
una mirada feliç
és la més rotunda de les victòries.
per Marta Pa
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