
Moratinos fa de mediador a Gaza 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, Editorial, 14.01.09 

 

L'optimisme del ministre espanyol d'Afers Estrangers, Miguel Ángel 

Moratinos, al final de la seva estada a Damasc no es correspon amb la 

realitat a Gaza: l'operació per terra de l'Exèrcit israelià ha arribat fins al 

centre de la capital de la franja i la degradació de les condicions de vida 

augmenta cada hora que passa. Segurament, les gestions que ha emprès 

a Egipte, Síria i Israel l'obliguen a donar una oportunitat a l'esperança, 

però la tossuderia dels fets obliga a la prudència. De moment, tant en el 

camp israelià com en el de la direcció de Hamàs s'imposa l'opinió dels 

durs. 

 

Moratinos és un diplomàtic bregat en el laberint palestino-israelià --va ser 

enviat especial de la UE a la zona--, però el conflicte reuneix tots els 

ingredients per excedir la capacitat de mediació política i de persuasió 

del Govern espanyol. 

 

Si la implicació del president de França, Nicolas Sarkozy, i de la 

presidència de torn de la UE no ha pogut anar més enllà de les bones 

paraules, la gestió de Moratinos difícilment pot aspirar a gaire més. No 

només per l'aversió dels adversaris, sinó per la determinació de l'Estat 

Major israelià, que fins ara imposa la seva voluntat als partidaris d'aturar 

la degolladissa. 

 

Davant d'aquesta situació, la intervenció europea en el conflicte en ordre 

dispers, amb diverses iniciatives posades en funcionament d'una manera 

descoordinada, disminueix l'efectivitat del ballet diplomàtic, debilita 

l'estatus internacional de la UE i a més a més complica la viabilitat de la 



mediació egípcia en la crisi. Perquè els països europeus comparteixen la 

idea que el camí egipci és el menys aventurat per aturar els combats, 

però no tots estan d'acord en com es pot aconseguir que Israel accepti 

la bona voluntat dels Vint-i-set sense reserves mentals. 

 

Aquest és un problema afegit a les converses de Moratinos al Pròxim 

Orient: la desconfiança cerval del Govern d'Israel a tota iniciativa 

apadrinada per Europa. Multiplicada, a més a més, per les declaracions de 

Rodríguez Zapatero, el suport al carrer de la causa palestina i la sensació 

en l'opinió pública israeliana que Espanya, més que formar en el front per 

la pau, s'adapta a l'estratègia àrab. Es tracta, sense cap mena de dubte, 

d'una interpretació desviada dels fets o fruit de la manipulació, però 

difícil de contrarestar per més garanties que doni el nostre Govern per 

arribar a la pau. 

 


