També a la Diada: Recordem Gaza
La Plataforma Aturem la Guerra ha enviat
aquesta carta als Presidents de la Generalitat i
del Parlament, el 7 de setembre de 2009
Aquest últim gener, davant dels atacs
mortífers que patia Gaza a mans de l’exèrcit
israelià, el poble de Catalunya es va bolcar
en solidaritat amb el poble palestí. El 10 de
gener, mentre les bombes israelianes de fòsfor
blanc plovien sobre els hospitals i escoles
de la Franja —en clara violació del dret
internacional— més de 100.000 persones
van protagonitzar la major manifestació per
Palestina que Barcelona hagi vist mai.
Aquells mateixos dies, la cantant israeliana
Noa, va escriure una “Carta oberta als palestins”,
on expressava el seu suport a l’atac israelià. Hi
deia: “Només puc desitjar-vos que Israel faci
la feina que tots sabem que s’ha de fer i per fi
US ALLIBERI d’aquest càncer, d’aquest virus,
d’aquest monstre anomenat fanatisme, que avui
es diu Hamas.” Tal com li vam dir, aquestes
paraules, en ple bombardeig, només es poden
entendre com un suport a l’atac de l’IDF. Va
sorprendre moltes persones, perquè la cantant
tenia la reputació de defensora de la pau i el
diàleg al Pròxim Orient.
Per aquest motiu i en ocasió del concert
de Noa al Palau de la Música de Barcelona
el mes de febrer, la Plataforma Aturem
la Guerra li va enviar una Carta Oberta
(17/02/09), proposant-li que condemnés la
matança israeliana a Gaza. No ho va fer. En
una resposta del 22 de febrer es va referir als
militars israelians que duien a terme l’atac a
Gaza com “els nostres nois”, va titllar els morts
de terroristes i va cridar perquè “Hamas sigui
eradicat de Gaza i de tot arreu”. Finalment,
va dir: “Estic per la pau, però només estic
per la justícia si és un pròleg per a la pau.”
Evidentment, per a la Noa —igual que
per a Netanyahu— “la pau” es refereix a la
seguretat de l’Estat actual d’Israel, costi el que

costi en vides palestines. Conseqüentment, la
Plataforma va repartir octavetes davant del
concert de la Noa, el 24 de febrer.
Només podem entendre la vostra invitació
a la Noa a participar a l’acte institucional
de l’onze de setembre com un reflex del
desconeixement d’aquests fets. Ja que a l’onze
de setembre recordem l’entrada de les tropes
invasores a Barcelona l’any 1714, no entenem
que participi a l’acte una cantant que s’ha
expressat tan clarament a favor de l’entrada de
les tropes invasores israelianes a Gaza.
Per evitar malentesos o distorsions,
repetim una vegada més que la nostra posició
no té res a veure amb l’antisemitisme. Cada
vegada hi ha més persones d’origen jueu i fins
i tot molts israelians, que donen suport a la
demanda de boicot; de la mateixa manera que
moltíssimes persones blanques van impulsar
el boicot a l’apartheid de Sudàfrica.
Un músic d’origen jueu i israelià que, a
diferència de la Noa, s’ha expressat clarament
per als drets del poble palestí i per al boicot,
és el destacat saxofonista Gilad Atzmon. La
participació d’un músic com ell hauria permès
destacar la contribució jueva com a part
essencial de la cultura mediterrània. Noa,
per les seves pròpies paraules, no representa
aquell patrimoni, sinó la força militar d’Israel.
Així que us demanem, conjuntament
amb les organitzacions socials palestines, que
retireu la invitació a la Noa per participar a
l’acte institucional de l’onze de setembre.
El gener passat, el poble de Catalunya i
els partits del govern, van deixar palès el seu
suport al poble palestí. No els oblidem ara.
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