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La diplomàcia suïssa ha propiciat una reunió entre israelians i palestins

L’acord de Ginebra

E
A n t o n i S e g u r a

l conflicte palestino-is-
raelià travessa un dels
pitjors moments de les
darreres dècades. El
procés de pau ha saltat
pels aires davant els

embats dels atemptats suïcides dels
grups extremistes palestins i dels as-
sassinats selectius i la guerra bruta de
l’exèrcit d’Israel. La política militarista
d’Ariel Sharon i la incapacitat de Iàsser
Arafat per reconduir políticament la
guerra d’alliberament palestina han
incrementat dolorosament la nòmina
de víctimes de la darrera Intifada (2.640
palestins i 846 israelians morts en els
darrers tres anys). Palestins i israelians
es troben immersos en una espiral de
violència que ha desballestat psicològi-
cament i socialment les dues comuni-
tats. Afortunadament, alguns dirigents
palestins i israelians pugnen per posar
fi a la violència i reprendre unes nego-
ciacions que mai no haurien d’haver-se
trencat. Aquest és el significat de l’a-
cord que formalment se signarà a Gi-
nebra el proper 4 de novembre, coinci-
dint amb el vuitè aniversari de
l’assassinat de Yitzhak Rabin a mans
d’un membre de la ultradreta israelia-
na. Els bons oficis de la diplomàcia su-
ïssa han fet possible aquest encontre
entre destacats membres de l’esquerra
israeliana, encapçalats per l’exministre
Ioshi Beilin, i del moviment laic palestí,
representat pel també exministre Abbu
Rabo, dos dels principals impulsors dels
Acords d’Oslo.

L’esborrany de l’acord de Ginebra
(reproduït pel diari israelià Ha’aretz:
http://www.haaretz.com/) comença per re-
afirmar “la determinació dels signants
a posar fi a dècades d’enfrontament i
conflicte i a viure en pacífica coexis-
tència i mútua dignitat i seguretat ba-
sades en una pau àmplia i perdurable i
atenyent una reconciliació històrica”, i
no defuig cap de les qüestions essenci-
als del conflicte. Podem resumir-lo
breument en uns pocs punts:
1. L’acord tanca el procés de pau iniciat
amb la Conferència de Madrid (octubre
del 1991) i les etapes posteriors: Acords
d’Oslo i memoràndums de Wye River
(octubre del 1998) i Xarm al-Xeikh (se-
tembre del 1999), negociacions de
Camp David, Taba i aportacions del
president Bill Clinton. L’acord es basa
en les resolucions 242 (1967), 338 (1973)
i 1397 (2002) del Consell de Seguretat
de les Nacions Unides i és la concreció
de l’estatus de pau permanent proposat
en el Full de Ruta del Quartet (ONU,
Estats Units, Unió Europea i Rússia) ba-
sant-se en dos Estats, Israel i Palestina,
que viuran junts i en pau amb fronteres
reconegudes i segures. (Preàmbul.)
2. Israel es retirarà dels territoris ocu-
pats i es constituirà un Estat palestí
basant-se en les fronteres del 1967 amb
algunes modificacions. S’establirà un
corredor de sobirania israeliana per
comunicar Gaza i Cisjordània. Cada
part reconeixerà a l’altra la sobirania, la
integritat i la inviolabilitat dels seus
territoris (inclosos l’espai aeri i les ai-
gües territorials) i la independència
política. (Article 4.) Una força multina-
cional vetllarà per la seguretat a les
fronteres durant el període d’aplicació
de l’acord. (Article 3.)

3. D’acord amb l’annex, del qual encara
no es disposa de versió autoritzada però
que ja ha estat comentat per Dominique
Vidal a la web de Le Monde Diplomatique
(http://www.monde-diplomatique.fr/), Israel
es retirarà del 100% del territori de Gaza
i només del 97,5% del de Cisjordània i,
en compensació, transferirà a l’Estat
palestí zones del Neguev adjacents a
Gaza. Israel procedirà a reagrupar blocs
de colònies en el 2,5% annexionat de
Cisjordània (és el mateix que es preveia
a Taba). La resta de colònies formaran
part de l’Estat palestí, que serà un Estat
desmilitaritzat amb una important for-
ça de seguretat que garantirà el control
de les fronteres, l’ordre públic i la pre-
venció del terrorisme. Les dues parts
condemnen contundentment el terro-

risme i es coordinaran per combatre’l.
(Article 5.)
4. Jerusalem esdevindrà la capital dels
dos Estats. La ciutat vella quedarà sota
sobirania palestina excepte el barri jueu
i el Mur de les Lamentacions, que seran
de sobirania israeliana. També quedarà
sota sobirania israeliana el cementiri del
Mont de les Oliveres. Hom tindrà lliure
accés a l’Esplanada de les Mesquites, que
romandrà sota sobirania palestina. Les
dues autoritats municipals de Jerusalem
es coordinaran per garantir els serveis i
la seguretat. (Article 6.)
5. La qüestió dels refugiats no presenta
modificacions significatives respecte al
que ja es va plantejar a Taba. No es re-
coneix el dret genèric al retorn, però,
d’acord amb les resolucions 194 (1948) i

242 (1967) de les Nacions Unides, es re-
coneix el dret a una compensació eco-
nòmica pels béns perduts. La compen-
sació serà fixada per una comissió in-
ternacional. Al territori d’Israel només
hi podran retornar uns pocs milers de
refugiats. La resta, si vol, podrà retornar
al territori del futur Estat palestí o ro-
mandrà en països tercers. Es dóna pre-
ferència als refugiats del Líban, país que
mai no concedí drets de ciutadania als
refugiats palestins. L’establiment de re-
sidència definitiva posarà fi a l’estatus de
refugiat. (Article 7.)
6. La resta de l’articulat tracta de l’accés
dels ciutadans d’Israel a la xarxa viària
palestina i als llocs d’una rellevant sig-
nificació religiosa (tomba dels Patriar-
ques a Hebron, tomba de Raquel a Bet-
lem, etc.), del règim de fronteres, dels
presoners palestins, etc. Resten per des-
envolupar i redactar les qüestions refe-
rides a l’aigua (article 12), a les relacions
econòmiques (article 13) i a la coopera-
ció (article 14) i els annexos.

L’acord de Ginebra és una iniciativa
no oficial que ha suscitat l’oposició
d’Ariel Sharon. La seva resposta ha estat
rellançar la colonització autoritzant la
licitació pública de nous assentaments
a Cisjordània, i d’Ehud Barak. Té, però,
el suport d’Amram Mitzna, el darrer
candidat laborista, d’Abraham Burg,
expresident del Parlament israelià, ho-
me de profundes conviccions religioses
i democràtiques, dels escriptors Amos
Oz i David Grossman i d’alguns gene-
rals i oficials de l’exèrcit. Per la part
palestina té el vistiplau del president
Arafat, d’antics ministres (Nabil Kassis i
Hixam Abdel-Razik) i del carismàtic lí-
der del Tanzim, Marwan Barguti, em-
presonat a Israel des de l’abril de 2002.
En suma, una aposta política per la pau
que caldria no desaprofitar en uns mo-
ments en què els tambors de guerra
sonen més forts que mai a tota la regió
del Pròxim Orient.

■ Antoni Segura i Mas. Catedràtic d’història

contemporània de la Universitat de Barcelona

Cultura al Montsià
A l b e r t M a n e n t

A
bans de la Guerra Civil i més
de vint anys després, l’únic
nom que sortia a la premsa dels
escriptors de la comarca del

Montsià era Sebastià Juan Arbó, que vi-
via a Barcelona, però que era considerat
l’escriptor de les Terres de l’Ebre. Li vaig
fer una entrevista fa més de trenta anys
a Serra d’Or i el vaig tractar als cafès on
escrivia i a l’editorial Montaner i Simon,
on treballava silenciós en un racó.

La recuperació de les llibertats nacio-
nals, l’extensió dels estudis universitaris
i la consciència que hi ha una identitat
en cada poble ha desvetllat moltes in-
quietuds, com es palesa en el fet que la
majoria dels pobles (divuit nuclis habi-
tats, no tots municipis) tinguin una re-
vista local. Des de fa un quart de segle,
al Montsià els poetes, els narradors i els
estudiosos s’han multiplicat. No conec
tota la bibliografia, però sí que puc es-
mentar alguns autors i remarcar que la
cultura hi és molt viva, començant per
la popular, que compta amb tantes
bandes de música, i amb les festes tra-
dicionals, que tenen un segell propi.

Recordaré un ulldeconenc, Miquel
Querol Gavaldà, mort fa poc ja molt

provecte, estudiós de l’estètica i musi-
còleg important i del qual s’han publicat
fa poc les poesies. El recordo molt bé a
Barcelona, al Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques. Citaré, dei-
xant-me’n d’altres, algun poeta nou com
Lluís Sales Centelles, que escriu poesia
interactiva. També Nina Pagà, d’Ampos-
ta. I el narrador Àngel O. Brunet, premi
Sebastià Juan Arbó 1998.

Cal remarcar la recuperació escrita de
folklore en dos llibres dedicats als jocs
infantils, de Maria Joana Monguet Itarte
i Antoni Costes, d’Amposta. Però voldria
posar l’accent en els estudis sobretot de
llengua i d’identitat folklòrica. Pensem
en els diversos centres d’estudis com els
d’Amposta, Ulldecona, Alcanar i la Sé-
nia. És un fenomen molt encoratjador i
absolutament nou. I encara el Museu del
Montsià, motor de cultura. Fa pocs anys
se celebrà a Ulldecona un col·loqui de la
Societat d’Onomàstica amb la presència
de molts joves investigadors, especial-
ment universitaris. Es van publicar dos
volums de les actes i vaig veure que la
dialectologia era una matèria que els
apassionava. Han sortit monografies so-
bre el dialecte local d’Alcanar (Bel), Mas
de Barberans (Adell Cid), la Galera (Fer-
rer i Baylac) i la Sénia (Vidal Querol). El
1993 Pep Carcellé, director de la revista

La Ràpita, publicà Descripció del parlar de
Sant Carles de la Ràpita i després El parlar
de la Ràpita. Llengua i país, on recollia
també articles de caràcter cultural i na-
cionalista.

El primer volum de Lèxic del Montsià,
subtitulat Estudi geolingüístic, d’Àngela
Buj i Alafara, és un detallat i important
llibre, editat pel Consell Comarcal, en
què seguint el mètode del seu mestre, el
professor Pere Navarro, Àngela enquesta
tots els nuclis habitats, ens dóna con-
verses directes, amb transcripció fonèti-
ca, i fa anàlisis molt rigoroses en què
descobrim que la pastanaga és anome-
nada carlota, que la síndria es diu meló de
moro, que bellota (gla) no és un castella-
nisme sinó un localisme, que coa és la
forma normal de cua, com en alguns
pobles del Camp de Tarragona, que cu-
llerot és la cullereta (Tarragona) o capg-
ròs, que l’oreneta té set noms diferents,
que marraixa és el càntir o que la forma
genuïna església es conserva a dos pobles
de la comarca.

Les actes del II Congrés d’Història
d’Alcanar publicades per l’Ajuntament
confirmen el boom de la investigació al
Montsià.

No voldria acabar sense tenir un re-
cord per a l’economista Lluc Beltran, de
Sant Carles de la Ràpita, que m’enco-
manà l’interès per la comarca i amb qui
durant molts estius parlàvem del lèxic
local i dels avenços de consciència cata-
lana a la seva comarca.

■ Albert Manent. Escriptor


