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Aquest any, l’UNRWA, l’Agència de les
Nacions Unides per als Refugiats Pa-
lestins, commemora el seu 60è ani-
versari. El poble palestí també reme-

mora els 60 anys de la Nakba, el desastre. I fa
sis dècades que la Declaració Universal dels
Drets Humans va ser adoptada per l’Organit-
zació de les Nacions Unides. Són els mateixos
anys que fa que es neguen els drets més bàsics
al grup més nombrós de refugiats i que fa més
temps que viu en condició de refugiat.

SEGONS LA DECLARACIÓ, TOTS ELS ÉSSERS humans
neixen lliures i iguals en dignitat i en drets
sense cap distinció basada en l’estatut polític,
jurídic o internacional del país o del territori
al qual pertanyin. Tota persona té dret a la
vida, a la llibertat i a la seva seguretat i ningú
no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes
cruels, inhumans o degradants. Tota persona
té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el
propi, i a retornar-hi. Israelians, jueus, àrabs o
palestins tenen el dret de viure en pau i en se-
guretat dins les seves fronteres.

TANMATEIX, LA INEXORABLE REALITAT s’imposa.
L’estrangulació de Gaza, el mur il·legal a Cis-
jordània, la demolició sistemàtica de cases,
l’expansió de les colònies, el bloqueig econò-
mic i social i la misèria provocada per anys de
discriminació violen la lletra i l’esperit de la
Declaració. 1.300 morts, entre els quals més
de 400 infants, i més de 5.000 ferits durant
la recent ofensiva israeliana a Gaza, en són
testimoni.

EL DRET INTERNACIONAL HUMANITARI OBLIGA totes les
parts a assegurar la protecció de la població
civil durant els conflictes, respectar les infra-
estructures civils i adequar les seves accions i
l’ús de la força d’acord amb les normes interna-
cionals. Durant 23 dies de bombardejos per
terra, mar i aire, a la població de Gaza li va ser
negat el dret fonamental de poder fugir del con-
flicte i refugiar-se en lloc segur o sota la bande-

ra de Nacions Unides. 500 fabriques, 20.000
cases, 15 hospitals, 41 centres de salut primà-
ria, 37 escoles, el centre internacional de prem-
sa, i l’oficina i magatzem principal de l’UNRWA
van ser destrossats o danyats seriosament.
Combois humanitaris que havien estat pactats
prèviament amb l’exèrcit israelià van ser ata-
cats per aquest mateix exèrcit. La central elèc-
trica ha deixat de funcionar per falta de petro-
li. Les aigües residuals no es poden tractar i
contaminen la costa, l’única zona on es permet
pescar a la flota pesquera palestina.

EL COMERÇ I L’ACTIVITAT INDUSTRIAL HAN desapare-
gut; sense poder importar o exportar cap pro-
ducte, la gran majoria del poble de Gaza
depèn de l’ajut internacional. Paper, llapis,
pasta o sucs de fruites són potencialment pe-
rillosos per a la seguretat d’Israel, que en veta
l’entrada a la franja. Sense reserves d’ali-
ments, de petroli ni de medecines a causa de
les restriccions israelianes durant els últims
mesos, fer front a les necessitats humanità-
ries durant la guerra ha estat una tasca difí-
cil i encara a hores d’ara s’han de complir les
promeses del govern israelià d’aixecar el blo-
queig i de permetre l’entrada d’ajut humani-
tari per iniciar la reconstrucció.

A GAZA, LA GENT S’HA ACOSTUMAT, POC O MOLT, a
viure sense llum, sense aigua ni menjar. Mal-
auradament els refugiats palestins també
s’estan habituant a veure com el futur dels
seus fills i filles s’assembla cada vegada més a
una condemna per a tota la vida, tot i que tot-
hom té dret a igual protecció contra qualsevol
discriminació que violi la Declaració. Tota per-
sona té dret a un ordre social i internacional
en què els drets i llibertats proclamats per la
Declaració puguin ser plenament efectius. Tot
membre de Nacions Unides, incloent-hi Isra-
el, té l’obligació de respectar la Carta i les nor-
mes internacionals. La impunitat no és un
dret. Tancar els ulls davant les violacions i la
negació dels drets fonamentals, tampoc.

Francesc Claret Director adjunt de l’Oficina de
la Comissaria General, UNRWA

DretshumansaGaza
“A Gaza, la gent s’ha acostumat,
poc o molt, a viure sense llum,
sense aigua ni menjar. Els
refugiats palestins també
s’estan habituant a veure com el
futur dels seus fills i filles
s’assembla cada vegada més a
una condemna per a tota la vida”

Caminarencompanyia

Amb el seu darrer viatge a
peu Josep Maria Espinàs es
proposava explorar l’horta
murciana i no la va trobar.
Com a lectora, jo no ho he
notat, però sí que m’hi ha
faltat més presència dels

tres amics que l’acompa-
nyaven en els viatges ante-
riors: la Isabel Martí, el Pau
i el Sebastià. És cert que
l’autor ho valora dedicant-
los el llibre “perquè han fet
confiança als meus anys”,
com s’explica a l’episodi sig-
nificatiu a les pàgines 183-
184, que commou com a
exemple de compenetració
de les tres generacions que
formen l’equip d’explora-
dors, cadascun dels quals
reprèn la funció dels viat-
ges precedents. Espinàs

buscava l’horta murciana i
no en trobava rastre, fins
que en Sebastià –home del
camp del Somontano–
“ens fa veure que per aquí
sí que hi ha horta, com ha
de ser”. L’escriptor en fa la
descripció precisa amb els
canyissars, els pollancres,
els cards i un baladre florit
identificats pel Sebastià,
fins que “trobem un home
que treballa en un hort”.
Com en els llibres anteri-
ors, al de Múrcia hi retro-
bem la Isabel, l’editora vo-

cacional no sols de l’obra
d’Espinàs, com es pot
veure en els catàlegs de La
Campana, sinó també de la
sèrie A peu per…

Com a membre de
l’equip de realització me-
reix menció especial. És la
mirada femenina que veu
el que no capten els seus
companys de singladura. Al
darrer capítol en tenim un
exemple fascinant: quan
Espinàs intenta descriure
una escena presenciada a
la sala de ball del balneari

d’Archena, on, sobre una
pista que reprodueix un
quadrilater d’escacs, una
senyora balla sola, el narra-
dor no acaba de trobar les
paraules per descriure l’es-
pectacle, però “la Isabel
m’ho ha fet veure: sempre
té la mà dreta una mica en-
davant com si agafés la cin-
tura d’algú. El cap lleugera-
ment inclinat, com si des-
cansés en l’acollidora
espatlla d’un ballador invi-
sible”. La Isabel tenia raó,
la dona no ballava sola.

EN DIRECTE

El foc
dels avis

David
Bueno

Una experiència personal
molt gratificadora és endin-
sar-se en altres cultures, per
pensar i aprendre.Aquests
dies, a recer d’una duna,
uns tuaregs han compartit
amb la meva família el seu
te i la seva cultura, a la vora
del foc. Per als humans, el
foc, que fou domesticat fa
450.000 anys pels Homo
erectus, no ha estat només
un mitjà de coure aliments,
sinó un nucli aglutinador
de l’activitat social i cultu-
ral, cabdals per a la supervi-
vència de la nostra espècie.
Les primeres mostres de
pensament simbòlic en són
coetànies, i probablement
fou al voltant d’una foguera
on va néixer l’entranyable
tradició del conte, amb el
desenvolupament del llen-
guatge. És al seu costat on
ens imaginem els avis ex-
plicant històries, una ma-
nera molt íntima de trans-
metre la cultura pròpia. I és
que els humans, a banda de
ser l’única espècie que con-
trola el foc, també som
l’única que pot gaudir
d’avis amb tot el sentit de la
paraula. Fa unes setmanes
va morir el meu avi, als 99
anys, i sóc plenament cons-
cient de la cultura que n’he
heretat. Uns mesos abans li
havien dit que era el subs-
criptor de més edat de
l’AVUI, diari insígnia de la
cultura catalana que llegí
des del primer número i
fins al dia abans de la seva
mort. De focs potser ja no
en fem gaires. Per això cal
que aprofitem el caliu dels
avis i d’expressions col·lec-
tives con la festa de Sant
Jordi per atiar el foc de la
nostra cultura i gaudir-la, i
per reflexionar sobre la im-
portància de transmetre-
la. Els humans som una
complexa amalgama de bi-
ologia i cultura, en cons-
tant interdependència.

Teresa
Pàmies
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