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És difícil que Israel arribi a sorprendre'ns en els límits de la seva barbàrie. 

Les constants aplicades a la inviabilitat de la vida dels palestins són un 

lent genocidi permanent. Però ni tan sols un comboi pacifista d'ajuda 

humanitària s'escapa de la naturalesa criminal que Israel confereix als 

seus mètodes de defensa. La Unió Europea ha reaccionat demanant 

explicacions, però l'aigua no circularà més de l'inevitable. Alemanya 

segueix presa del seu complex històric per l'Holocaust i poc importa que 

els alemanys del segle XXI no tinguin res a veure amb els nazis, perquè 

aquella ferida històrica certa segueix donant impunitat a Israel. Benjamin 

Netanyahu explora constantment l'extensió d'aquests límits, tant amb 

l'anunci de noves construccions als territoris ocupats en presència del 

vicepresident dels EUA, Joe Biden, com atacant membres d'oenagés 

internacionals o ordenant assassinats de líders àrabs a l'exterior. Els 

assassinats selectius, les pràctiques de tortura, l'ús d'armes de guerra 

prohibides, la construcció de murs de separació dels territoris palestins i 

les polítiques de bloqueig i de destrucció de les construccions 

subvencionades per la UE formen part d'una política de guerra sense 

respecte al dret internacional. 

 

Els representants de l'Estat d'Israel reaccionen amb virulència quan es 

relaciona la seva barbàrie amb la impunitat que els confereix la utilització 

de la memòria de l'Holocaust. Però els que ofenen els seus avantpassats 

i la memòria d'aquell horror són els que es consideren amb dret a no 

posar cap límit en les seves normes de comportament en funció 

precisament d'aquella herència. Pretenen que els que critiquen la política 



de l'Estat d'Israel caiguin en la trampa de defensar-se d'acusacions 

d'antisionisme. L'assumpte és molt més senzill: els que realment són 

antisionistes i antijueus són els mateixos líders d'Israel que autoritzen i 

ordenen la barbàrie de l'Exèrcit més sofisticat del món contra pacifistes 

indefensos. Israel no ha trobat encara els límits a la seva barbàrie, però 

arribarà el dia que la barbàrie que aquells practiquen l'envoltarà tant que 

no se'n podrà defensar. 

 


