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POSTALS DES DE L'EIX DEL MAL

Cementiris
1
Camino per un descampat ple de males herbes, vaciots d’aigua podrida i terra remoguda.
De tant en tant hi ha pedres rectangulars. Làpides d’un cementiri abandonat. Un cementiri
mutilat pel vandalisme. 
Estic a un hotel israelià a Síria, concretament als Alts del Golan, territori ocupat per Israel el
1968. En aquell moment la majoria de la població autòctona va ser expulsada i els seus
pobles demolits. Al damunt es construïren colònies i zones d’oci. Damunt de les runes de
Jubata Al Zeit es va edificar l’hotel Rimonim, profanant el cementiri i humiliant la memòria
de la població àrab. 

2 
El meu cotxe circula a un pàrking d’un gran centre comercial. Les rodes trepitgen els
avantpassats de Bersheva, una important ciutat de la Palestina històrica, actualment a
Israel. 
Al costat mateix del pàrking encara hi ha restes destrossades d’antigues tombes àrabs.
Abandonades, són les restes d’una de tantes i tantes poblacions que al 1948 les tropes
sionistes van expulsar i van demolir parcial o totalment. Un acte de neteja ètnica i de
memoricidi de tot un país. Les tombes resten ofegades sota botigues de perfums o de roba
de última moda. 

3
Camino pel terreny del futur museu dedicat a la tolerància. Observo una monumental
tomba palestina, possiblement una de les poques del cementiri que se salvi de la destrucció
quan el museu sigui una realitat. La resta ja fa temps que s’estan descomponent per
abandó i desídia. Més enllà hi ha una pila de tombes que ja no existeixen, que estan
mortes des de fa dècades. Fa anys l’estat d’Israel va usar el terreny del cementiri per
construir el Parc de la Independència. 
Jerusalem (i tota la Palestina històrica) va ser disseccionada en dues el 1947 per les
Nacions Unides, quan es va aprovar la creació del nou estat d’Israel. La opció no va ser
convertir Palestina en un país d’acollida, integrant la nova població al país ja existent, sinó
dividir en dos el país original (una decisió que alguns historiadors aplaudeixen per ser el
primer estat creat per unanimitat internacional). 
El cementiri jueu va quedar a la part palestina (Jerusalem Est), i el musulmà va quedar als
límits de la part israeliana (Jerusalem Oest). El destí d’ambdos ha estat diferent.
Actualment, les restes que van sobreviure a la destrucció del cementiri musulmà de
Marmilla, poden ser sepultades per construir-hi un centre cultural dedicat al quelcom més
important que els morts: la tolerància.
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jmerino - 30/12/2009 21:21:34
Sàgar, et felicito per descriure amb aquesta perspectiva del petit príncep la quotidianietat del que passa al Pròxim
Orient, i que ajuda molt a comprendre el què allà està passant. 

A mode de reflexió: t'imagines que en qualsevol lloc del món - el que sigui - es profanés un cementiri cristià, i ja no et
dic jueu? Totes les alarmes es dispararien i seria plana molts dies a tot tipus de noticiaris. 
La paraula memoricidi, més que encertada. Aquest és un dels objectius de moltes d'ideologies ésd'interpretar la història;
fins i tot la més mediata, com demostra la de Sion.
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Santa Anna, premiada a la Mostra de Comunicació de Batxillerat Blanquerna Can Xalant adjudica la beca Mataró 2010 a l’artista Martí Anson L'Escacs Cirera busca un triomf que li permeti jugar el play-off d'ascens
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Un punt important
L’AGD Mataró ha sumat
aquest passat cap de
setmana un punt important
en la seva lluita per
mantenir ... Més
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Ha mort, recentment, en
Josep M. Boixet i Pujal
(Mataró, 1936) que fou
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Solar poc segur

Un veí es queixa que un solar de Pumsa al carrer
Alarcón no està ben tancat per les valles, i això
provoca que la gent pugui saltar. Han patit intents de
robatoris degut a això i esperen que l'empresa pugui
col·locar proteccions millors per a aquest solar, un
problema que s'arrossega des del 2007.

La prostitució que ja és aquí
Un gran aparador nupcial

'Llar Cabanellas serà un centre de salut mental
pioner a Catalunya'
‘Comptar amb dues universitats independents
va ser una mala aposta’

Quins pebrots!
Això és el que em surt quan sento el senyor Boada
dient que ells havien avisat que no sortíssim amb
cotxes i ara el senyor Saura perquè els homes dels
temps no havien avisa... Més

Com valores la gestió del govern en la polèmica
dels prostíbuls

Bé, han fet tot el que l'Ajuntament pot fer segons
el que permet la normativa

Malament, han trigat a reaccionar i han donat
informació contradictòria

No sap/No contesta

          

Un empresari preveu obrir dos
macroprostíbuls a Mataró. Que n'opines?

Quines mesures creus que cal adoptar per
millorar la participació ciutadana?

Quina ha estat per tu la notícia de l'any
2009?
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vistes
Mentides i manipulació
A la cartellera coincideixen
dues pel·lícules bèl·liques
que tenen la guerra d’Iraq
com a context. P... Més
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Qu4tre 2010
Una temporada més, i en
van sis, que l’Ateneu Caixa
Laietana ens ofereix
“Quatre” mostra que
podríem... Més
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