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Antisemitisme i antisionisme
EUGENIO 

García Gascón

E
l racisme contra els 
jueus està creixent a 
Occident, als Estats 
Units i a Europa. Es 
tracta d’un fenomen 

que testifiquen estudis re-
cents, una onada d’antisemitis-
me que s’ha de condemnar to-
talment, tot i que s’ha d’indi-
car amb la mateixa claredat 
que les polítiques d’ocupació 
d’Israel són condemnables. 

No obstant, hi ha líders polí-
tics occidentals i també intel-
lectuals que han igualat artifi-
cialment antisemitisme amb 
antisionisme, malgrat ser dues 
qüestions diferents i distants. 
Emmanuel Macron és un d’ells. 
Ho ha fet ignorant les manifes-
tes diferències que hi ha entre 
aquests dos conceptes. La for-
çada manipulació de Macron 

no és la primera vegada que es 
fa; és el pa de cada dia dels lí-
ders israelians a l’hora de qües-
tionar qualsevol crítica a l’Es-
tat jueu, és a dir, a l’ocupació 
militar dels territoris palestins 
i a l’enviament il·legal de cen-
tenars de milers de colons, 
molts d’ells extremistes com-
plets, a Cisjordània, inclosa Je-
rusalem est. 

La manipulació de Macron  

i també dels israelians no fa 
cap servei a la veritat; al con-
trari, perpetua una situació 
d’injustícia enorme i prolon-
gada que s’agreujarà si, tal 
com pretén el president fran-
cès, es criminalitza en els tri-
bunals l’antisionisme. 

Que un nombre creixent de 
polítics i d’intel·lectuals hagi 
igualat els dos elements s’ha de 
denunciar com a enganyós i 
fals, una trampa en la qual han 
caigut, gustosos, tant polítics 
com intel·lectuals de diferent 
signe, principalment de la dre-
ta, és clar, nacionalistes inclo-
sos, cosa explicable si tenim en 
compte que el nacionalisme és 
una mena d’experiència místi-
ca de la dreta. 

No és estrany que els nacio-
nalistes s’hagin enfilat a 
aquest carro, ja que en realitat 
admiren i estimen Israel per-
què veuen en aquest país un 
exemple de nacionalisme a 
imitar, i perquè alhora igno-
ren el sofriment dels palestins 
sota l’ocupació. Partits nacio-
nalistes com ara Vox o fins i tot 
el Partit Popular es troben en 
aquest grup, igual que els par-
tits nacionalistes catalans, que 
en molts aspectes venen a ser 
del mateix pal. 

És cert que una part de l’es-
querra, i cal recalcar que úni-
cament una part i no tota l’es-
querra, ha caigut en la trampa 
d’igualar l’antisionisme amb 
l’antisemitisme. És un greu 

error que han aprofitat els sio-
nistes israelians per generalit-
zar i afirmar que tota l’esquer-
ra ha caigut en l’antisemitis-
me. És una acusació falsa però 
serveix als interessos del sionis-
me, per això la veiem en els 
mitjans de comunicació, parti-
cularment en els mitjans de co-
municació de dretes, de mane-
ra quotidiana. És curiós que els 
qui denuncien que l’antisionis-

me és antisemitisme, com ara 
Macron, siguin els més tebis a 
l’hora de condemnar l’ocupa-
ció israeliana, o que ignorin o 
defensin olímpicament l’ocu-
pació israeliana, que és el més 
habitual. 

L’historiador Tony Judt, que 
de jove va ser un ardent sionis-
ta, va escriure a The New York Re-
view of Books que Israel és una 
democràcia que dona privile-
gis exclusius als jueus, privile-

gis «dels quals sempre s’ex-
clouen els ciutadans no jueus». 
Doncs bé, s’ha arribat a una si-
tuació en què qui denuncia 
això se’l titlla d’antisemita, 
malgrat que va contra el sentit 
comú més elemental, contra 
els valors de la Il·lustració. Ho 
fan els dirigents israelians i 
també ho volen fer polítics i 
intel·lectuals com Macron o 
Alain Finkielkraut, que per cert 
ha escrit algunes de les pàgines 
més pujades de to contra la 
Il·lustració. Naturalment, no 
tenen raó, de la mateixa mane-
ra que estan lluny de la raó els 
que equiparen l’antisemitisme 
amb l’antisionisme. Per des-
comptat, en alguns casos l’an-
tisionisme pot ser antisemita, 
però no ho és sempre, i proba-
blement no ho és en la immen-
sa majoria dels casos. 

 
DEMANAR  la destrucció 
de l’Estat d’Israel referint-se a 
la destrucció dels jueus en ge-
neral sí que és antisemitisme, 
tot i que això només passa dins 
de sectors marginals de l’es-
querra i de la dreta, per més so-
rollosos que siguin, i per més 
que els sionistes s’encarreguin 
de propagar-los perquè serveix 
als seus interessos, és a dir, als 
interessos de l’ocupació dels te-
rritoris palestins. 

Desgraciadament, els que 
censuren els que critiquen el 
sionisme no fan el mateix es-
forç a l’hora de criticar l’ocupa-
ció, fins i tot sabent que l’ocu-
pació militar i il·legal dels terri-
toris palestins és un factor 
principal, potser el més impor-
tant, de l’augment de l’antise-
mitisme a Europa en els nos-
tres dies. H 
Periodista.

LEONARD BEARD

El discurs sobre els jueus i l’Estat hebreu
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A
ssociem l’estiu amb 
la felicitat. Mar, sol, 
aventures, viatges i 
casaments. Amb el 
bon temps ens acti-

vem i intentem sortir de la nos-
tra zona de confort i deixar-nos 
anar. Aquell viatge a l’Àsia tan 
esperat, aquell bany amb tau-
rons o aquella aventura d’una 
nit que sembla que a l’hivern fa 
més mandra. Podem intentar 
deixar de fumar, recórrer cinc-
cents quilòmetres per visitar un 
amant que fa anys que no veiem 
o menjar una simple paella da-
vant del mar amb una amiga de 
tota la vida.. 

Sembla que res dolent pot 
passar a l’estiu. Però no és cert, 
poden passar coses dolentes. 
Molt dolentes. L’any passat vaig 
passar un dels pitjors estius de 
la meva vida. Vaig tenir una 
tendinitis a l’espatlla esquerra i 
em vaig passar mig estiu al cen-
tre de recuperació. Això va ser  
el menys important. Una tia 
molt estimada va morir de sob-
te al patir un ictus. Va morir 
deixant tota la meva família su-
mida en la tristesa i completa-
ment bloquejada. La gent no sap 
què dir ni tu saps com afrontar-
ho. Una dona jove, bona i sana 
desapareix de les nostres vides 
així, de cop i volta. 

 
La NOSTRA  societat no ens 
prepara ni per a la nostra mort 
ni per a la mort dels nostres 
éssers estimats. Un dia et desper-
tes i el teu món és un altre. En 
menys de tres dies ha d’estar tot 
arreglat. Busca un fèretre, escriu 
una esquela, pensa en el guió de 
la missa, fes mig milió de trà-
mits i truca a tots els seus cone-
guts. L’enrenou és important. 

T’has de mostrar fort da-
vant de desconeguts que et par-
len de burocràcia i saludar gent 
que no saps ni qui és. Després el 
nostre dol només pot durar un 
parell de dies. Aquest és el 
temps que et permeten faltar a 
la feina per organitzar-ho tot. 

¿Mor la meva mare i única-
ment tinc dos dies per assumir-
ho i si em caso em regalen dues 
setmanes per celebrar-ho? Una 
de dues: O aprenem a celebrar 
la mort per superar-la en dos 
dies o donem temps a les perso-
nes per viure el seu dol digna-
ment. Jo voto per la segona op-
ció. Bon estiu a tots i una abra-
çada forta als que ho estan pas-
sant malament. H

Superar el dol

La celebració 

de la mort

És enganyós  igualar 
els dos conceptes i 
serveix per qüestionar 
qualsevol crítica a Israel

Atacs a l’essència del teatre

F
a un mes que la com-
panyia belga Studio 
Orka va estrenar al 
Manchester Interna-
tional Festival (MIF) 

una obra que es diu Tuesday, que 
és el nom del protagonista. 
Quan era un nadó, la seva mare 
el va abandonar en una església 
i el capellà que el va trobar el va 
batejar com a Dimarts, «perquè 
és el dia que et vaig trobar». Ara 
és vell i rememora la seva vida. 
És un espectacle per a nens i 
adults, una faula optimista. 

Una de les amigues de Di-
marts és discapacitada, va en 
una cadira de rodes. Però resul-
ta que l’actriu que interpreta 
aquesta dona no és discapacita-
da, igual que l’actor que fa de 
Dimarts no s’anomena Dimarts 

i no va ser abandonat, quan era 
una criatura, al carrer. Però fa 
veure que sí, ho aparenta. És el 
que té el teatre: fer veure que és 
veritat tot el que passa a l’esce-
nari. Fer veure. 

L’obra va estar a punt de no 
estrenar-se perquè el director 
del MIF, John McGrath, va exi-

gir que el personatge de la noia 
en una cadira de rodes havia de 
ser interpretat per una actriu 
que realment, en la vida i no no-
més al teatre, anés en una cadi-
ra de rodes. La companyia va dir 
que no podien canviar de repar-
timent així com així, però van 
trobar una solució bastant fàcil 
però efectiva, que va satisfer 
l’organització. Van canviar el 
guió i van dir que només era 
temporalment discapacitada i 
que, amb el temps, deixaria de 
ser-ho. McGrath ho va acceptar 
perquè així «es garanteix que la 
representació sigui autèntica». 

És un exemple més de la in-
sensatesa que últimament ata-
ca el teatre, l’essència mateixa 
del teatre. Tot ha de ser «real» i 
«verídic» perquè sigui «autèn-

tic». És un virus global. Robert 

Lepage va estrenar fa un any Ka-
nata, una història sobre el Ca-
nadà produïda pel Théâtre du 
Soleil d’Ariane Mnouchkine. A 
Kanata, que parla d’indis iroque-
sos, no hi participa cap indi iro-
quès. Les crítiques van ser ferot-
ges. I la Mnouchkine va dir: 
«Sempre serà un actor qui inter-
preti Hamlet; i no és necessari 
que sigui danès. De fet, crec que 
és millor que no ho sigui. El tea-
tre exigeix distància, transfor-
mació, proposa el camí de la 
imaginació. No hi pot haver 
compassió sense imaginació». 
És així de senzill. De profund. 

Joan Ferraté també ens ho 
advertia; deia que la literatura i 
les arts tenen la capacitat de 
convertir l’engany en saviesa. H

Millor que 
no sigui 
danès

JOSEP MARIA 

Fonalleras
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