
Negres tempestes a Gaza

L'any 2014 uns 327 jueus supervivents de l'holocaust i els seus descendents condemnaven, a través 
d'una missiva publicada al The New York Times, la massacre del poble palestí que s'estava produint a 
Gaza a mans de l'estat d'Israel, "Estem preocupats per la deshumanització racista dels palestins en la 
societat israeliana, que ha agafat nivells extrems. A Israel els polítics i líders d'opinió dels mitjans de 
comunicació han fet comentaris públics a favor del genocidi "advertien encertadament els qui van 
sentir en les seves pròpies carns els estigmes del feixisme, sabent reconèixer els símptomes 
inequívocs d'una societat que s'encamina cap a la complicitat d'un genocidi. 

L'Estat d'Israel sap molt bé que la deshumanització del poble palestí en la intel·ligència col·lectiva de 
la societat israeliana és el primer pas cap a la complicitat i indiferència davant la massacre 
indiscriminada d'aquests, ja que la deshumanització d'un poble es tradueix, irònicament, en la pèrdua
d'humanitat per part de qui la tolera, d'una altra manera no s'explica com les imatges de diminuts 
cadàvers de nens palestins carbonitzats pels bombardejos no aconsegueixen despertar una onada 
d'indignació en la majoria del poble israelià que aconsegueixi, al seu torn, posar-lo a peu dret per 
enderrocar aquest règim de terror. 

Un cop més, la major part dels mitjans de comunicació juguen al despiste, intentant justificar 
l'injustificable, al·ludint a les accions de Hamás -més simbòliques que efectives-, que es dedica a jugar 
el seu paper en l'intricat tauler geopolític de l'Orient Mitjà -igual que l'Assemblea nacional Palestina , 
l'Iran, l'Aràbia Saudita, etc.- i a qui poc importa la realitat del poble palestí, una mostra d'això és la 
brutal repressió exercida al 2019 davant les protestes per la carestia de la vida. 

És així que el poble palestí és doblement màrtir, tenallat i espremut fins als extrems més cruels, des 
de dins i fora de Gaza. Res justifica el bombardeig ,assassinat i tortura de la població civil  ,així com 
tampoc  els atacs continuats  als edificis d'agències de notícies. 
L'infern que pateix el poble palestí no es limita al seu desmembrament, tortura i mort física. Després 
de dècades de bloquejos i conflicte són diverses les ONG que adverteixen de l'augment de malalties i 
problemes mentals entre la població palestina, amb l'agravant de no comptar amb els recursos 
materials ni humans per pal·liar-los, fruit al seu torn d'aquesta mateixa política de bloqueig israelià, 
que retroalimenta la barbàrie i la misèria, igual que un peix que es mossega la cua. 

D'aquesta manera l'estat israelià no només nega un present, sinó que dinamita la possibilitat d'un 
futur per  a un poble palestí asfixiat. 
Per tot això és que mostrem el nostre suport al poble palestí, sentint el seu dolor, alhora que apel·lem 
a aquesta part del poble israelià que encara no hagi estat desposseït de la seva humanitat perquè 
s'aixequi en clamor popular per tal d'enderrocar als tirans que sembren la mort entre els seus 
germans palestins, aconseguint donar llum, així, a un futur lliure de murs i bombes, ple d'igualtat i 
justícia social.

PER UNA PALESTINA LLIURE I IGUALITÀRIA!


