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1. Introducció 

 1.1 Motivació o justificació per haver escollit aquest tema 
Entre els records més quotidians que tinc de quan era petita destaquen els 

dinars i els sopars amb els meus pares i la meva germana mirant i comentant 

les notícies. Bé, en aquell moment, eren els meus pares qui comentaven què 

havia passat en una o altre part del món i la meva germana i jo preguntàvem 

per intentar entendre alguna cosa d’aquelles explicacions tan complexes. El 

conflicte entre Israel i Palestina era un dels temes que més em cridaven 

l’atenció i recordo preguntar: “però, com va començar tot això?”. En aquell 

moment desconeixia la dificultat de respondre aquesta pregunta aparentment 

senzilla i, els meus pares, tampoc sabien per on començar.  

 Amb els anys, el meu interès per l’actualitat i, en especial, per la regió 

del Llevant ha anat creixent. I, quan va arribar l’hora d’escollir quin grau cursar, 

ho vaig tenir clar: Periodisme i Humanitats. A dia d’avui, em trobo a l’últim any 

d’una aventura acadèmica que n’ha durat sis i en la que he intentat i em 

segueixo esforçant per respondre tots aquells interrogants que formulava als 

meus pares quan miràvem les notícies. També, he tingut l’oportunitat d’estudiar 

uns mesos en una universitat estrangera i, en aquell moment, tampoc vaig 

dubtar: Israel i Palestina. Una experiència enriquidora tant en l’àmbit personal 

com en el professional, que em va portar a conèixer la complexa societat 

israeliana i a descobrir que, com més t’endinses en intentar entendre aquest 

conflicte, més difícil resulta treure’n conclusions. Des que vaig tornar de Tel 

Aviv he tingut clar que volia seguir aprofundint en el conflicte palestí-israelià1 i, 

el present Treball de Fi de Grau, em brinda una oportunitat imperdible per dur a 

terme la meva recerca.  

 

 Quan a l’inici d’aquest curs acadèmic em vaig reunir amb en Toni Luna, 

el professor expert en geografia política que ha tutoritzat aquest treball, em va 

proposar que relacionés aquest tema que m’apassiona amb algun fenomen 

pròxim a nosaltres, com per exemple, la política catalana. De fet, ens trobàvem 

en els mesos posteriors a l’1 d’octubre quan milers de catalans van exercir el 

																																																								
1 He decidit utilitzar el terme “conflicte palestí-israelià” perquè es tracta d’un conflicte entre dos 
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seu dret a vot en un referèndum no acceptat per l’Estat espanyol i per les 

formacions polítiques anomenades constitucionalistes. Els fets de l’1-O i els 

esdeveniments posteriors han de ser contextualitzats en un procés d’auge de 

l’independentisme polític català que va començar amb la pèrdua del poder 

hegemònic de Convergència i Unió (CiU) l’any 2003. L’existència de la causa 

catalana, més coneguda com el procés, i defensada per les formacions 

polítiques independentistes: Partit Demòcrata Català (PDeCAT) –anteriorment, 

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)–, Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) i les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) em porta a voler 

analitzar la pluralitat ideològica que hi ha dins de l’independentisme respecte al 

conflicte palestí-israelià. Si bé el procés és un tema que a priori pot semblar 

poc relacionat amb el conflicte, Israel és sempre un agent important pel que fa 

al reconeixement dels moviments nacionalistes arreu del món. A més, el 

sionisme2 ha estat font d’inspiració per a destacades personalitats tant del 

catalanisme polític conservador com del catalanisme de caire més progressista 

al llarg de la història. L’atracció per Israel d’una part del catalanisme, que es 

mostra acrític amb les polítiques aplicades per aquest Estat, és una realitat que 

genera diferències irreconciliables amb l’Esquerra Independentista, pro-

palestina i anti-sionista. 

 

 El 14 de maig de 1948, el primer ministre israelià David Ben-Gurion va 

declarar la independència de l’Estat Israel, que va ser reconeguda d’immediat 

pels Estats Units i la Unió Soviètica entre d’altres països. Amb la declaració 

d’independència, es va iniciar la primera guerra palestina-israeliana: la guerra 

de la independència segons la narrativa israeliana i el conflicte que va marcar 

l’inici de la naqba –catàstrofe– segons la narrativa palestina. Aquest conflicte 

va tenir com a conseqüència el desplaçament de 750.000 àrabs palestins: 

alguns van fugir com a refugiats a Jordània i al Líban i d’altres, van quedar 

confinats com a desplaçats interns dins del seu propi país, des de llavors, sota 

																																																								
2 El sionisme és un moviment nacionalista que neix a l’Europa de finals del segle XIX amb 
l’objectiu de crear una llar nacional jueva a Palestina. Aquest moviment sosté que els jueus són 
un grup nacional pel que tenen dret a tenir un Estat i que aquest ha de construir-se a Eretz 
Israel, la terra promesa. Des de l’any 1948 i en dècades anteriors, el sionisme respon a patrons 
del colonialisme occidental pel seu caràcter racista i suprematista, en tant que ha expulsat amb 
l’ús de la violència a la població palestina i ha establert un règim d’aparheid Cisjordània i a la 
Franja de Gaza.  



	 5	

domini israelià. El 19 d’abril del 2018 es van complir 70 anys d’aquest 

esdeveniment, segons el calendari jueu, i, l’intercanvi de tuits a les xarxes 

socials entre polítics catalans va evidenciar, un cop més, les posicions 

antagòniques de l’independentisme polític català, pel que fa a aquest conflicte 

que, genera discòrdia tant al Parlament com a les xarxes. 

 
 @Carles Puigdemont “Congratulations Israel on the 70th anniversary of your 

 Independence. Your struggle against adversity and your spirit of self-sacrifice has 

 gained our respect in Catalonia #yomhaatzmaut” 

 

 @CUP Països Catalans “We do not respect the way how Israel has occupied, violated 

 and killed Palestinian people. We’ll never accept any apartheid or colonialist State. It is 

 a shame to congratulate this racist, Zionist and killer State of Israel. It must be 

 condemned and sanctioned” 

 

 1.2 Objectius d’aquest treball  
El propòsit principal d’aquesta recerca és analitzar les relacions entre 

l’independentisme polític català i el conflicte d’Israel i Palestina des dels anys 

80 fins a la dissolució de CiU i la fundació del PDeCAT l’any 2016. En aquesta 

línia, la present investigació té com a objectiu explicar d’on prové l’atracció per 

Israel que comparteixen sectors del catalanisme conservador i del de caire més 

progressista, i com és possible que, tenint en compte la política d’ocupació i 

repressió sistemàtica que Israel infringeix a la comunitat palestina, la causa 

israeliana segueixi generant simpatia, complicitat i, fins i tot, admiració entre 

diverses personalitats del catalanisme.  

 Per dur a terme aquesta recerca es necessari constatar l’existència 

d’actituds filo-semites per part de sectors intel·lectuals catalanistes, tal com 

documenta l’investigador Joan Pérez i Ventayol en la seva obra L’exemple dels 

jueus. El catalanisme d’esquerres i la seva visió del poble jueu, del sionisme i 

del conflicte a Palestina (1928-1936), a la que es faran diverses referències en 

el present treball. A mitjans del segle XX, es troben altres mostres d’aquesta 

admiració catalanista cap a la creació de l’Estat d’Israel com el poemari de 

Salvador Espriu, La pell del brau (1960), en que l’autor traça paral·lelismes 

entre el poble jueu i els catalans oprimits pel Franquisme o bé, l’obra Israel, 

1957 del periodista Josep Pla, en que ofereix una crítica positiva d’aquest nou 
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Estat creat una dècada abans. Evidentment, en cap d’aquestes obres es fa 

referència a la situació de la comunitat palestina, establerta en aquest territori 

molt abans de 1948.  
A vegades és necessari i forçós 

que un home mori per un poble, 

però mai no ha de morir tot un poble 

per un home sol: 

recorda sempre això, Sepharad. 

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg 

i mira de comprendre i estimar 

les raons i les parles diverses dels teus fills. 

Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats 

i l’aire passi com una estesa mà 

suau i molt benigna damunt els amples camps. 

Que Sepharad visqui eternament 

en l’ordre i en la pau, en el treball, 

en la difícil i merescuda 

llibertat 

Poema XLVI de La Pell de Brau3, 1960. Salvador Espriu 

 

 Amb el pas dels anys, l’aplicació per part d’Israel de polítiques 

sistematitzades d’abús i repressió envers la població palestina ha fet que cada 

vegada resulti més difícil trobar mostres de suport absolut cap a l’Estat jueu, 

que gaudeix d’una impunitat internacional inaudita. Tanmateix, es ben 

coneguda la polarització de l’opinió publica catalana amb un sector 

d’intel·lectuals de l’elit catalanista partidaris de l’Estat d’Israel com els 

convergents Jordi Pujol i Artur Mas, la periodista Pilar Rahola, el republicà 

Josep-Lluís Carod-Rovira o l’historiador Joan B. Culla i, un altre sector, que 

dóna suport la causa palestina com els cupaires David Fernández i Anna 

Gabriel, l’economista Arcadi Oliveres, l’ex secretari general d’Iniciativa per 

Catalunya Vers (ICV) Joan Saura o l’actual líder de Podem, Xavier Domènech. 

L’exemple més paradigmàtic d’aquesta admiració, quasi bé devoció, per l’Estat 

d’Israel la trobem en l’expresident de la Generalitat i fundador de CDC, Jordi 

Pujol, figura clau del catalanisme i l’artífex de les excel·lents relacions en 

																																																								
3 Salvador Espriu (1960), La Pell de Brau (Barcelona: Columna Edicions) Poema XLVI. 
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l’àmbit comercial i diplomàtic que mantenen Catalunya i Israel. “Israel és un 

formidable, un meravellós esforç econòmic i tècnic, Israel és un  exemple viu 

de democràcia, Israel s’explica per un fet excepcional místic, per  un fet de 

voluntat i de sentiment, per un fet d’afirmació nacional”.4  

  

 L’últim apunt d’aquesta introducció vol fer referència a les declaracions 

que l’ex diputada de la CUP, Anna Gabriel, va atribuir a un membre de Junts 

pel Sí en el marc de les negociacions per desencallar la investidura del 

president de la Generalitat el gener del 2016. En aquest context, Gabriel va 

assegurar al programa El món a RAC 1 que, un representant de Junts pel Sí 

havia afirmat “el cap d’un israelià val més que el de deu palestins”. Aquestes 

declaracions posen de manifest una metàfora racista i classista que identifica 

l’ex president Artur Mas com “l’israelià privilegiat en una Catalunya 

patrimonialitzada per CiU” 5 , mentre que els deu diputats de la CUP són 

comparats amb la població palestina amb una voluntat clarament pejorativa i de 

menyspreu. La meva intenció en recuperar aquesta suposada afirmació és 

apuntar que els paral·lelismes entre el poble jueu i el poble català poden 

semblar llunyans, però diversos sectors del catalanisme hi segueixen insistint. 

 

 L’objectiu del present treball és analitzar la pluralitat d’idees dels partits 

independentistes respecte al conflicte palestí-israelià, pel que serà necessari 

conèixer quina és la posició de del PDeCAT i l’antiga CiU, ERC i la CUP. 

Cronològicament, aquesta investigació comprèn tres períodes, que comencen 

amb el primer govern de Jordi Pujol l’any 1980 i acaben en la mutació de CiU a 

PDeCAT l’any 2016: l’era de Jordi Pujol (1980-2003), el pre procés (2003-2010) 

i el procés pròpiament dit (2010-2016). D’aquesta manera, la part principal de 

la recerca consistirà en fer un repàs d’esdeveniments històrics i analitzar 

articles periodístics i declaracions que posin de manifest quins són els 

posicionaments de les formacions polítiques independentistes respecte el 

conflicte palestí-israelià. És de màxima importància que durant el treball 

																																																								
4 Jordi Pujol (1980), Construir Cataunya. Entre l’acció i  l’esperança. 2  (Barcelona: Editorial 
Pòrtic) 159.  
5 Joan Ramon Resina (12.01.2016), El cap d’un israelià val el de deu palestins. A: Vilaweb [en 
línia] <https://www.vilaweb.cat/noticies/el-cap-dun-israelia-val-el-de-deu-palestins/>  
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s’expliqui i s’analitzi en profunditat la història d’abusos que Israel infringeix a als 

territoris palestins des de 1948, on ha establert un règim de colonització on es 

confisquen terres, s’apropien dels recursos i construeixen assentaments per tal 

d’ocupar territori a través de la militarització d’aquest. “Una terra sense poble 

per un poble sense terra” va ser l’eslògan del sionisme i l’engany que legitima, 

des d’una perspectiva eurocentrista i pro-occidental, l’ocupació d’un territori i la 

despossessió d’una comunitat, que hi vivia des de molt abans de 1948. Al 

mateix temps, aquesta recerca té la voluntat d’efectuar una reflexió crítica 

sobre la possibilitat que alguns sectors del moviment independentista català 

tracin paral·lelismes entre la història del poble jueu i la poble català o 

s’entengui la creació de l’Estat d’Israel com un model en el que emmirallar-se. 

Salvant les distàncies entre la construcció d’Israel i la qüestió catalana, fins a 

quin punt són ètics els jocs de miralls? 

 

 1.3 Estat de la qüestió 
Abans d’iniciar l’anàlisi, és necessari conèixer quina ha estat la relació entre el 

catalanisme i el sionisme al llarg de la història i quines característiques ha 

tingut. Aquesta qüestió ha estat tractada amb profunditat per l’investigador 

Joan Pérez i Ventayol en l’obra L’exemple dels jueus. El catalanisme 

d’esquerres i la seva visió del poble jueu, del sionisme i del conflicte a Palestina 

(1928-1936), resultat de la seva tesis doctoral i que ha estat extremadament 

important per al desenvolupament i la contextualització del present treball. En 

aquesta obra, Pérez i Ventayol documenta l’existència d’actituds filo-semites 

per part tant del catalanisme conservador com el de caire més progressista des 

de la dictadura de Primo de Rivera fins a l’esclat de la Guerra Civil. 

“Històricament, nacionalment, culturalment Catalunya no pot dir mal de la raça 

hebrea”, escrivia Antoni Rovira i Virgili l’any 1935 a la revista La Humanitat. Uns 

esdeveniments que coincidien amb les primeres onades d’immigració jueva al 

Mandat Britànic de Palestina i la definició, per part de la Organització Sionista 

Mundial, del pla per convertir Palestina en l’anomenada la llar nacional jueva.  

 
 Pel sionisme Palestina passarà a ser ràpidament la terra imaginada o somiada 

 com l’espai físic sobre el qual s’ha de produir la construcció nacional. Quan el 
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 catalanisme s’hi refereixi, no hi haurà dubte sobre si Palestina és el territori de 

 la llar nacional, tot i que hi haurà alguns autors que ‘esberlaran’ el mite del país 

 vacant.6 

 

 En el seu llibre, aquest investigador també cita altres experts en la 

matèria per tal de vertebrar el discurs sobre la relació entre el catalanisme i el 

sionisme. L’autor explica que durant la Renaixença, el moviment de 

reivindicació cultural que buscava la recuperació de la llengua catalana i 

l’aflorament del sentiment nacional, el catalanisme es va emmirallar amb els 

nacionalismes que sorgien arreu d’Europa i, entre aquests, va existir una 

admiració especial per al sionisme.  

 
 Segons el medievalista nord-americà, Thomas F. Glick, [...] existeixen 

 paral·lelismes entre la Renaixença catalana i la Haskalà o l’anomenada 

 il·lustració hebrea –el moviment de les comunitats jueves de finals del segle 

 XVIII i principis del XIX que plantejava la integració a les societats modernes on 

 vivien7.  
 

 Una altra punt a tenir en compte de l’obra de Pérez i Ventayol és el 

pròleg, escrit per l’historiador Joan B. Culla, on esmenta diverses personalitats 

destacades del catalanisme que van expressar el seu interès pel sionisme i van 

traçar paral·lelismes entre el poble jueu i el català.  

 
 N’hi ha prou en recordar Salvador Espriu, Josep Carner, Carles Rahola, 

 Manuel de Arco, Maurici Serrahima, Baltasar Porcel, Josep Benet, el Moviment 

 Socialista de Catalunya a l’exili i tants altres noms individuals o col·lectius que, 

 al llarg de moltes dècades han expressat l’interès, l’empatia, les analogies i els 

 jocs de miralls entre Catalunya i Israel, entre el catalanisme i el sionisme, entre 

 la renaixença del català i del hebreu.8 

 

																																																								
6 Joan Pérez i Ventayol (2010), El catalanisme d’esquerres i la seva visió del poble jueu, del 
sionisme i del conflicte a Palestina (1928-1936) (Barcelona: Promociones y Publicaciones 
Universitarias) 93. 
7 Joan Pérez i Ventayol, 21.  
8 Joan B. Culla (2010), pròleg de Joan Pérez i Ventayol, 10. 
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 Per últim, crec necessari enumerar alguns del exemples que Pérez i 

Ventayol utilitza per demostrar l’admiració de certs sectors del catalanisme cap 

al sionisme, que va seguir existint un cop creat l’Estat d’Israel. L’investigador 

recull algunes publicacions que posen de manifest aquesta tendència com per 

exemple: el poemari de Salvador Espriu, La pell del brau (1960), que traça 

paral·lelismes entre el poble jueu i l’opressió del poble català durant la 

dictadura franquista, el llibre Israel, 1957 del periodista Josep Pla, on expressa 

la seva admiració per l’Estat jueu creat una dècada abans i, la traducció l’any 

1963 de l’obra L’Estat d’Israel d’André Chouraqui, que va ser el segon llibre de 

la col·lecció Llibres a l’abast del grup editorial Edicions 62. Per tal de 

contextualitzar les relacions entre Catalunya i Israel, en l’article Encuentros y 

desencuentros hispano-israelíes: una perspectiva periférica, l’historiador Joan 

B. Culla escriu sobre una primera etapa de filo-semitisme i, una segona etapa, 

iniciada amb la creació l’Estat jueu, de filo-israelisme, per part de sectors del 

catalanisme progressista cap a l’Estat d’Israel.  

 

 Un altre treball d’investigació que ha estat important per a la 

contextualització d’aquesta recerca ha estat Israel i els jueus, una visió des de 

l’exili i la clandestinitat catalana (1939-1977) de l’historiador Marc Beà i Pardo. 

Aquest document ha estat de gran interès per tal d’entendre el 

desenvolupament de les relacions entre el catalanisme i el sionisme en el 

transcurs de la dictadura franquista i en els anys de la restauració democràtica. 

Durant aquest període en que l’Espanya franquista s’identificava amb posicions 

pro-àrabs, els sectors catalanistes van estrènyer les seves relacions amb el 

poble jueu que va assolir la creació del seu Estat propi l’any 1948. En la seva 

investigació l’historiador Beà i Pardo constata a través de l’anàlisi de 98 articles 

periodístics l’existència d’actituds filo-sionistes entre sectors del catalanisme 

progressista abans i durant la guerra civil, que persistiran també durant la 

democràcia. 

 
 La continuïtat entre l’actitud filo-sionista de la dècada dels anys vint i dels 

 trenta que va continuar de forma ininterrompuda durant els anys quaranta, 

 cinquanta i seixanta, esdevenint la qüestió jueva i la creació de l’Estat d’Israel 

 en un referent i model amb qui comparar-se i aspirar a ser. Va influir tant en el 
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 catalanisme liberal i d’esquerres, actiu des de la fi de la Guerra Civil, com en 

 les noves figures que anaven sorgint a Catalunya sota el règim franquista, que 

 més endavant van ser clau en el catalanisme que va liderar el país de forma 

 hegemònica9. 

 

 1.4 Fonts 
Per tal de contextualitzar el catalanisme polític i les seves relacions amb el 

sionisme han estat cabdals les obres: L’exemple dels jueus. El catalanisme 

d’esquerres i la seva visió del poble jueu, del sionisme i del conflicte a Palestina 

(1928-1936) de Joan Pérez i Ventayol. i Israel i els jueus, una visió des de l’exili 

i la clandestinitat catalana (1939-1977) de Marc Beà i Pardo. L’elaboració del 

perfil de l’expresident Jordi Pujol no hagués estat possible sense consultar la 

seva l’autobiografia Construir Catalunya. Entre l’acció i l’esperança 2. i, en 

especial, l’obra Jordi Pujol i els jueus de la periodista Anna Figuera. Amb 

l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del conflicte palestí-israelià des d’una 

perspectiva crítica les obres La qüestió palestina d’Edward Saïd, Israel, El 

triangulo fatal. Estados Unidos, Israel y Palestina de Noam Chomsky, Somni i 

la tragèdia. Del sionisme al conflicte a Palestina de Joan B. Culla i ¿Quien 

domina el mundo? de Noam Chomsky han estat indispensables. Menció 

especial per l’obra de referència Por el bien del imperio. Una historia del mundo 

desde 1945 de Josep Fontana, d’obligat ús per a elaborar qualsevol anàlisi 

sobre la història contemporània. Al llarg de la investigació s’han consultat 

diversos articles de mitjans de comunicació tant en la seva versió escrita com 

en línia per a documentar els esdeveniments. 

  

																																																								
9 Marc Bea i Pardo (2017), Israel i els jueus, una visió des de l’exili i la clandestinitat catalana 
(1939-1977) (treball de final de màster). (Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 
Barcelona) 48. 
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2. Context 

 2.1 El filo-semitisme en l’àmbit catalanista des de la Renaixença 
El catalanisme polític, que va néixer com un moviment nacionalista modern en 

el context de la Europa dels nacionalismes en la primera dècada del segle XX, 

reivindicava la creació d’un estat propi a Catalunya. Aquest corrent polític té les 

seves arrels en l’anomenada Renaixença, moviment cultural català que va 

sorgir a mitjans del segle XIX, tot i tenir antecedents en les dècades anteriors. 

La classe social que encapçalava aquest moviment va ser la burgesia culta 

que, influenciada pel romanticisme alemany, es va interessar pel passat del 

territori. D’aquesta manera la Renaixença va reivindicar un passat, en que la 

llengua i la cultura catalanes gaudien d’un reconeixement que contrastava amb 

la situació de disglòssia i repressió de l’actualitat del moment. El principal 

objectiu de la Renaixença era recuperar la llengua i la cultura, mentre que la 

voluntat del catalanisme polític anava més enllà i reivindicava els drets dels 

catalans, en un context de repressió sistemàtica.  

En aquest sentit resulta d’interès demostrar amb evidències històriques 

l’existència de diferències entre els sistemes jurídic-polítics de Castella i el 

Principat, ja que les institucions d’aquest últim territori gaudien d’un grau 

d’autonomia molt més elevat que no pas les de Castella, que estaven totalment 

sotmeses al poder absolut del monarca. Mentre que la Constitució de 

l’Observança, la norma més explícita i eficaç per a defensar la legalitat 

catalana, va ser aprovada l’any 1481, a Castella la fórmula ‘obedézcase, pero 

no se cumpla’ va ser l’únic mecanisme per a limitar el poder reial. Un 

mecanisme fallit ja que, al cap i a la fi, reconeixia el poder absolut del monarca i 

obligava als súbdits al compliment de la seva voluntat. L’historiador Víctor Ferro 

afirma que en els segles XVI i XVII: “el Principat i els comtats eren, de dret i de 

fet, una entitat política i territorial separada amb altres que componien la 

Corona d’Aragó i compresa dins un conjunt major, la monarquia d’Espanya”10. 

Amb aquestes afirmacions pretenc demostrar l’existència d’una identitat pròpia 

catalana que, en menor o major mesura, serà reivindicada al llarg de la  

història. A més a més, el Principat de Catalunya va comptar amb institucions 

																																																								
10 Víctor Ferro (1987), El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova 
Plana (Vic, Eumo Editorial) 21. 
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pròpies per assegurar la legalitat catalana com la Diputació del General, creada 

com una institució financera a mitjans del segle XIV que serà clau en la 

defensa de Catalunya, i el Consell de Cent, òrgan representatiu de la ciutat de 

Barcelona format per prohoms de la ciutat. La tradició pactista del Principat es 

diferenciava de la tradició absolutista imperant a Castella.  

 

Alguns historiadors han traçat paral·lelismes entre la Renaixença i la 

Haskala hebraica, tant pel que fa a la cronologia com a la campanya de 

recuperació de la llengua i la història del poble jueu i del territori català. La 

Haskala va ser el moviment de renaixement cultural que va desenvolupar la 

il·lustració hebraica a finals del segle XVIII i al llarg del XIX. L’objectiu 

d’aquesta era aconseguir la integració de les comunitats jueves en les societats 

dels seus països des d’un punt de vista laic. De fet, hi va haver dues figures 

cabdals en ambdós moviments que van desenvolupar la tasca de recuperació i 

difusió de la llengua de forma paral·lela: Pompeu Fabra, que va establir la 

normativa moderna de la llengua catalana i Ben Yehudà, que va articular 

l’ortografia, la gramàtica i la pronunciació de l’hebreu modern. 

 

“Al mateix temps que la Haskala pretenia una integració basada en 

 l’increment de les ensenyances del idioma i de la història jueva des d’una 

 perspectiva pràcticament secular, però que va acabar en moviment de 

 reivindicació nacional. La Renaixença, per la seva banda, pretenia prestigiar la 

 llengua, però de retruc, va assentar les bases d’una nova consciència nacional 

 a Catalunya11” 
 

 En l’Europa dels nacionalismes, la Haskala propugnava la necessitat 

dels jueus d’assimilar-se a la cultura occidental, encara que això comportava 

en molts casos la pèrdua dels seus costums i les seves tradicions. Aquest 

corrent va tenir èxit entre els jueus que vivien a l’Europa de l’oest, especialment 

a Alemanya. Tanmateix, aquests processos d’assimilació de jueus van fer que 

la identitat hebrea quedés relegada en un segon pla. Un fet que va desfermar 

l’oposició de la part més ortodoxa del judaisme i, al que també s’hi van oposar , 

les comunitats jueves que vivien a la Rússia dels tsars i a l’Europa de l’est, 

																																																								
11 Joan Pérez i Ventayol, 21. 
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víctimes de persecucions i pogroms habituals. L’antisemitisme a Europa, on 

vivia el 80% de la població jueva, ha estat una constant des de l’anti-judaisme 

de caràcter religiós i arrel cristiana fins a l’anti-semitisme de caràcter racial i 

ètnic. L’obra Der Judenstaat –L’Estat dels jueus. Assaig d’una solució moderna 

a la qüestió jueva– de Theodor Herzl, considerat el pare sionisme, buscava una 

solució a les continuades persecucions i massacres de jueus a Europa al llarg 

de la història. Herzl va ser també el fundador de l’Organització Sionista Mundial 

que tenia com a objectiu la creació d’un Estat jueu a Palestina. “Una terra 

sense poble per un poble sense terra”. Aquesta és la consigna que va 

propugnar el sionisme per tal d’incentivar el retorn dels jueus de la diàspora a 

Eretz Israel, la terra promesa. La primera onada migratòria va tenir lloc a finals 

del segle XIX, però el moviment sionista va sorgir molt abans, entorn a l’Europa 

del vuit-cents. I, ho va fer, quasi al mateix temps que la resta de nacionalismes 

europeus que reclamaven un estat propi. En aquest context, Palestina esdevé 

per als nacionalistes jueus la terra somiada, on iniciar la construcció del 

projecte nacional. Amb l’única diferència que, el territori que els sionistes 

reivindicaven com a pàtria, ja estava habitat.  

 

Són molts els experts que relacionen els orígens del catalanisme amb 

les polítiques repressives i anticatalanistes dutes a terme durant les 

monarquies absolutistes, la dictadura de Primo de Rivera i, finalment, els 40 

anys de dictadura feixista imposada per Franco. Aquesta condició de poble 

maltractat i cultura menyspreada podria explicar les relacions de filo-semitisme 

i, posteriorment, filo-israelisme que van desenvolupar personalitats destacades 

del catalanisme com Salvador Espriu, Josep Carner, Carles Rahola, Manuel de 

Arco, Maurici Serrahima, Baltasar Porcel i Josep Benet, tal com apunta 

l’historiador Joan B. Culla. Es necessari preguntar-se per què la major part dels 

sectors catalanistes s’identificaven amb la causa jueva i no pas amb el dret 

d’autodeterminació del poble palestí? Els jocs de miralls que al llarg de la 

història figures del catalanisme han realitzat amb el sionisme i l’Estat d’Israel 

impliquen, de forma intrínseca, una concepció eurocèntrica i pro-occidental 

d’un conflicte en que una comunitat majoritàriament blanca i d’origen europeu 

manté sota ocupació un territori i la seva població, mitjançant polítiques 

sistematitzades de control i repressió.  
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 No es necessari assenyalar de nou l’origen comú del sionisme i el colonialisme 

 europeu, ni tampoc es necessari al·ludir la facilitat amb que els primers colons 

 jueus de Palestina varen ignorar als àrabs exactament de la mateixa manera 

 que els europeus blancs d’Àfrica, Àsia i Amèrica van creure que els habitants 

 autòctons d’aquells llocs eren inexistents.12. 

 

Durant el període de la Restauració i, especialment, en el sistema 

canovista, el sentiment d’exclusió de la política va ser present durant moltes 

dècades en la societat catalana, menyspreada pel centralisme espanyol. Un 

segle després que aflorés el moviment cultural de la Renaixença, Josep-Narcís 

Roca i Farreras, un dels primers teòrics del catalanisme d’esquerres i 

considerat com el primer independentista, va apuntar en un article titulat Ni 

espanyols ni francesos al tercer número de la revista L’Arc de Sant Martí: la 

necessitat de tenir un estat català l’any 188613. Aquestes paraules li van valdre 

un ordre d’empresonament. L’intel·lectual també va reivindicar la necessitat de 

recuperar institucions en defensa de la legalitat catalana. 

 

 Ni espanyols, ni francesos súbdits; sinó catalans lliures, autònoms, 

 confederats amb pactes lliures o amb senzills tractats d’aliança. Llibertat i 

 fraternitat, res de vassallatge, ni de subjecció: independència i amistat de 

 germans, tant respecte dels espanyols com dels francesos14 
 

En aquest context van néixer a Catalunya unes xarxes de solidaritat que 

van reunir grups amb diferents ideologies, però amb un interès comú: el 

nacionalisme català. Valentí Almirall, considerat el pare del catalanisme polític, 

va fundar l’entitat Centre Català encarregada de desenvolupar el projecte del 

catalanisme polític i reivindicar la llengua, la cultura, l’economia i els drets dels 

catalans. Tot i això, la unitat entre catalanistes era difícil de mantenir i l’any 

1887 es van escindir alguns membres per a formar la Lliga de Catalunya. 

Mentre que Centre Català defensava unes polítiques d’esquerres i federalistes, 

																																																								
12 Edward W. Saïd (2015), La cuestión palestina (Barcelona: Debolsillo) 210. 
13 Carles Llorenç (17.10.2017), El somni d’una Catalunya Lliure. A: Revista Sàpiens. [en línia] 
<https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/el-somni-d-una-catalunya-lliure_17719_102.html>	
14 Narcís Roca (1886), Ni espanyols ni francesos. A: L’Arch de Sant Martí Barcelona 
<http://webs.racocatala.cat/cat1714//d/farreras10.pdf>  
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la Lliga de Catalunya, antecedent de la Lliga Regionalista, tenia un caràcter 

més conservador. L’any 1882 aquest sector més conservador del catalanisme 

va aprovar les Bases de Manresa, que propugnaven la restauració de les 

antigues Constitucions Catalanes.  

 

A finals del segle XIX, el “desastre de 1898”, tal com es coneix 

popularment la “pèrdua” de Cuba per part de l’imperi espanyol, va tenir unes 

conseqüències devastadores per a la monarquia. La fi de l’imperi colonial 

espanyol amb l’emancipació de Cuba, Puerto Rico i Filipines, va suposar al 

mateix temps, la pèrdua d’un dels principals pilars econòmics del règim. La 

derrota militar de 1898 va desencadenar en una crisi moral, en la que es va 

evidenciar la necessitat de regeneració política. Per tal de pal·liar les pèrdues 

econòmiques, es va reformar la hisenda amb l’objectiu d’incrementar la 

recaptació d’impostos. Aquesta mesura va afectar especialment a la burgesia 

catalana i va provocar que els sectors més conservadors també donessin 

suport al catalanisme, en defensa el seus interessos. La burgesia catalanista 

conservadora va ostentar al poder hegemònic durant les primeres dècades del 

segle XX, prèvies a l’esclat de la guerra civil. 

 

En aquest auge del catalanisme polític, conservadors i republicans van 

agafar camins diferents. Per una banda es va fundar la Lliga Regionalista, 

encapçalada per Francesc Cambó, que va aglutinar la ideologia del 

catalanisme conservador i va tenir un paper cabdal en la política catalana fins a 

la proclamació de la segona República. Per l’altre, es va constituir Federació  

Democràtica Nacionalista l’any 1919, d’on va sortir el primer grup que 

considerava pròpiament independentista: Estat Català, encapçalat per 

Francesc Macià. En un principi l’organització va emprendre accions violentes, 

encara que ben aviat va esdevenir una formació política, que va acabar essent 

perseguida i il·legalitzada la dictadura de Primo de Rivera. A partir de l’any 

1931 en que es va proclamar la Segona República, l’hegemonia del 

catalanisme de caire més progressista la va ostentar Esquerra Republicana de 

Catalunya, partit fundat aquell mateix any i amb una llarga tradició de defensa 

de l’independentisme. En la primera meitat del segle XX, una de les victòries 

més destacades del catalanisme va ser la creació de la Mancomunitat de 
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Catalunya, que havia estat promoguda des de la Diputació de Barcelona per 

Enric Prat de la Riba, que formava part de la Lliga Regionalista. La creació 

d’aquest organisme tenia com a objectiu últim dotar Catalunya de més 

autonomia. Durant la dictadura de Primo de Rivera, que es va caracteritzar per 

la dura repressió que va exercir contra la identitat catalana, es va suprimir la 

Mancomunitat l’any 1924. A més, el dictador va prohibir l’ús de la llengua 

catalana i la senyera tant en l’administració com en la vida pública.  

 

Paral·lelament a aquests successos, els sionisme avançava cap a la 

creació de l’Estat jueu i diverses onades migratòries van arribar al territori 

palestí, que primer va formar part de l’Imperi Otomà com a província i, 

posteriorment va ser colònia britànica fins l’any 1948. L’estratègia sionista 

consistia en crear un desequilibri demogràfic per a desestabilitzar els poders de 

la regió. L’any 1919 el govern britànic es va comprometre en la Declaració 

Balfour a recolzar la creació d’una llar nacional per al poble jueu a Palestina, 

“amb la condició que no afectés els drets civils i religiosos de la resta 

d’habitants de la regió”15. Al cap i a la fi, el sionisme era europeu, blanc i 

civilitzat en l’imaginari colonial britànic i, van exercir pressió sobre el govern 

colonial perquè autoritzés una immigració més nombrosa a Palestina. Com a 

resposta, va tenir lloc la revolta àrab (1936-1939) contra l’administració colonial 

britànica per la seva complicitat amb la immigració jueva. Aquesta va derivar en 

una insurrecció armada en que va prendre força la idea que jueus i àrabs no 

podrien conviure en un únic estat. Resulta interessant assenyalar l’organització 

i oposició radical organitzada pels àrabs de Palestina, per tal de contrarestar 

visions que segueixen els patrons colonialistes occidentals i contribueixen en 

reforçar el mite del país vacant com a justificació del sionisme.  

 

 La Segona Guerra Mundial va canviar l’equilibri de poders a la regió. 

Durant la guerra, la immigració jueva a Palestina havia esta pràcticament 

impossible i, en general, l’activitat política havia quedat suspesa. L’Holocaust –

shoà, en hebreu– perpetuat per l’Alemanya nazi que va exterminar al voltant de 

sis milions de jueus de manera sistemàtica i organitzada, va ser un factor 

																																																								
15 Albert Hourani (2017), La historia de los árabes (Barcelona: Penguin Random House Grupo 
Editorial) 388. 
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determinant en l’acceptació de l’Estat d’Israel per part de la comunitat 

internacional així com en la retirada de Gran Bretanya, que va traspassar 

l’assumpte a les Nacions Unides. L’any 1947 l’ONU va presentar l’anomenat 

Pla de Partició que contemplava la creació d’un estat jueu i un estat àrab a 

Palestina. Es tractava d’una solució desigual i, clarament, favorable a la 

comunitat jueva: 608.000 jueus es quedaven amb el 56% del territori, mentre 

que a 1.237.000 àrabs palestins els tocava un 43% de la seva terra. 

Anteriorment, els jueus només eren propietaris d’un 6% del territori. El Mandat 

Britànic de Palestina va expiar el 14 de maig de 1948 i, de forma immediata, el 

primer ministre israelià David Ben-Gurion va declarar la independència de 

l’Estat Israel a Tel Aviv, que va ser reconeguda per Estats Units i per la Unió 

Soviètica entre d’altres països. Per la seva banda, Palestina i els estats àrabs 

no van acceptar el pla de les Nacions Unides del que sortien visiblement 

perjudicats. Amb la declaració d’independència d’Israel, es va iniciar la primera 

guerra palestina-israeliana: la guerra de la independència segons la narrativa 

israeliana i el conflicte que va marcar l’inici de la naqba –catàstrofe– segons la 

narrativa palestina. 

 

 La població palestina va rebutjar la idea, acceptada com a natural a Occident, 

 que ells tenien l’obligació moral de renunciar al seu territori per compensar els 

 crims comesos pels europeus contra els jueus. Potser es preguntaven si no era 

 una resposta més adequada traslladar la població de Baviera per a convertir-la 

 en un Estat jueu o, a causa del discurs moralitzador dels Estats Units, traslladar 

 el projecte a Massachusetts o a Nova York16.  

 

 Per entendre quin paper van jugar Espanya i el catalanisme en aquests 

esdeveniments és necessari contextualitzar la situació a la península. L’any de 

la creació de l’Estat Israel, Espanya es trobava en plena dictadura franquista 

caracteritzada, entre d’altres qualificatius, per la seva judeofòbia i 

antisemitisme. De fet, “l’any 1941 el règim franquista va ordenar als 

governadors civils que elaboressin una llista dels israelians nacionals i 

estrangers que vivien a Espanya. Es van comptabilitzar 6.000 jueus sefardites, 

																																																								
16 Edward W. Saïd (2002), pròleg de El triángulo fatal. Estados Unidos, Israel y Palestina de 
Noam Chomsky (Madrid: Editorial Popular) 8. 



	 20	

i aquest cens, en què s’incloïen noms, activitats comercials, afinitats 

ideològiques i grau de perillositat, es va lliurar al cap de les SS i la Gestapo, 

Heinrich Himmler”17. La dictadura franquista es va imposar amb un cop d’estat 

militar contra el govern legítim de la Segona República i va desencadenar la 

guerra civil espanyola. Tres anys després, les tropes franquistes van vèncer al 

bàndol republicà i es va iniciar una repressió sistemàtica que va comportar 

l’assassinat i marxa a l’exili de milers de persones que no compartien l’ideari 

falangista. Segons l’historiador Paul Preston unes 150.000 persones van ser 

assassinades pels rebels i els seus partidaris durant la repressió18. Com es ben 

sabut, els règims totalitaris repugnen la diferència i un dels objectius principals 

del Franquisme va ser extingir tot aquell i tot allò, que suposés una amenaça 

per a la unidad nacional: es va suprimir l’autonomia, es van prohibir els símbols 

de la catalanitat i, per descomptat, l’ús de la llengua catalana.  

 

 Malgrat la consolidació política de l’Estat d’Israel l’any 1948, el règim de 

Franco va continuar mantenint la seva posició pro-àrab. Tanmateix, les coses 

es veien sensiblement diferents des del catalanisme cultural en la 

clandestinitat, en que Israel va ser percebut com un referent positiu i un model 

a seguir. En el treball Israel i els jueus, una visió des de l’exili i la clandestinitat 

catalana (1939-1977) de l’historiador Marc Beà i Pardo, aquest deixa 

constància que “durant el primer terç del segle XX, la premsa catalana va anar 

publicant de forma regular articles posicionant-se al voltant del sionisme, els 

moviments de població jueva cap a Palestina i el conflicte que això suscitava 

amb la comunitat àrab”19. Unes posicions que es van accentuar durant el règim 

franquista ja que els paral·lelismes entre jueus i catalans els realitzava la pròpia 

premsa espanyola sotmesa a la censura més severa, en que s’hi trobaven 

diversos atacs contra el judaisme i els catalans. Un exemple d’aquest 

antisemitisme el trobem en “el llibre L’intent franquista de genocidi cultural 

contra Catalunya, en que Josep Benet escrivia que pel règim franquista el 

catalanisme era la principal eina de l’anomenada conspiració judeomaçònica 

																																																								
17 Anna Figuera (2011). Jordi Pujol i els jueus. Construir la terra promesa (Barcelona: Editorial 
Pòrtic) 35  
18 Paul Pearson (2011), El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. 
(Barcelona: Debolsillo) 24.  
19 Marc Bea i Pardo, 19.  
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destinada a trencar la unitat d’Espanya”20. Altres mostres d’aquesta admiració 

catalanista cap al sionisme les trobem en el poemari de Salvador Espriu, La 

pell del brau (1960), o bé, l’obra Israel, 1957 del periodista Josep Pla, en que 

ofereix una crítica positiva d’aquest nou estat. Amb la mort del dictador es va 

iniciar l’anomenada transició espanyola cap a la democràcia en que es va 

apostar per un model territorial autonòmic generalitzat, en comptes de restaurar 

els estatuts d’autonomia a Catalunya i al País Basc. Després de 40 anys d’un 

règim dictatorial, centralitzat i uniformista, l’Espanya de les autonomies va ser 

una manera de proporcionar autogovern als territoris per igual i negar així les 

diferències i particularitats de les regions històriques: café para todos.  

 
La Constitució del 1978 obrí la possibilitat d’un autonomisme generalitzat i la 

 UCD i el PSOE propiciaren, sobretot després del 23-F, que es constituïssin fins 

 a disset comunitats autònomes, cosa que portà a la invenció de no pocs nous 

 territoris històrics. Catalunya i el País Basc, les dues nacions que s’havien 

 mostrat més antifranquistes i defensores de l’autogovern fort, foren rebaixades 

 a simples regions autònomes [...] Bascos i navarresos foren, però, prou 

 espavilats per incloure, per la via de recordar els drets històrics, l’establiment 

 dels seus concerts econòmics..21 

 

Durant la transició i els primers anys de la democràcia, les relacions 

diplomàtiques entre Espanya i Israel van ser inexistents. De fet, es van 

complicar encara més quan l’any 1979 el llavors president del govern Adolfo 

Suàrez es va convertir en el primer mandatari occidental en rebre Yassir 

Arafat22  com a líder de l’Organització per l’Alliberació de Palestina (OPL), 

considerada com a organització terrorista per la Unió Europea i els Estats 

Units. Respecte a aquesta visita Yoel Chaer, ministre de l’ambaixada d’Israel a 

París, va qualificar la visita com “una informació aberrant [...] i un pas 

endarrere, ja que desmoralitza als elements moderats àrabs palestins”23. En 

aquest sentit, cal destacar el paper de l’Estat espanyol com un dels principals 

																																																								
20 Anna Figuera (2011), 35.	
21 Borja De Riquer (2016), Anar de debò. Els catalans i Espanya (Barcelona: Rosa dels Vents) 
275. 
22 (13.09.1979), El presidente Suárez recibirá hoy a Yasser Arafat en Madrid A: El País. [en 
línia] <https://elpais.com/diario/1979/09/13/espana/306021609_850215.html> 
23 El País (13.09.1979) 
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països occidentals crítics amb l’acció militar israeliana, –que comptava amb el 

suport polític i econòmic dels Estats Units.  

 

Pel que fa al panorama del catalanisme polític, hi havia dos partits que 

defensaven el nacionalisme català. Per una banda, Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) que havia desenvolupat un paper important durant la Segona 

República, la lluita antifranquista i en la transició, defensava la necessitat de 

convertit Catalunya en un estat independent. D’altra banda, l’any 1977 Jordi 

Pujol, ex president de la Generalitat, va fundar Convergència Democràtica de 

Catalunya (CDC), de tendència nacionalista catalana i, en els seus últims anys, 

independentista. Per entendre la política catalana després del franquisme, Jordi 

Pujol esdevé una figura cabdal ja que CiU va assolir una posició hegemònica al 

poder durant 23 anys de pujolisme. En diverses ocasions, l’ex president ha 

reconegut “l’important paper que han desenvolupat Israel i el sionisme en la 

formació del seu ideari nacionalista”24. Tal com demostra la coneguda simpatia 

i admiració de Pujol pel projecte sionista, les relacions filo-israelianes per part 

d’alguns sectors del catalanisme es van mantenir després del Franquisme i, 

fins a l’actualitat.  

 

Paral·lelament a aquests esdeveniments, Felipe González va ser escollit 

president del govern l’any 1982 i, quatre anys més tard, es van establir les 

relacions diplomàtiques entre Espanya i Israel l’anym1986 en forma d’acord 

diplomàtic. Uns mesos després, l’ambaixador d’Israel a Espanya, Samuel 

Hadas era convidat a Barcelona per Jordi Pujol, en motiu de la inauguració “Art 

a Israel. Mostra de pintura contemporània”. De fet, Jordi Pujol va ser el primer 

mandatari espanyol en visitar Israel un any després dels acords diplomàtics. 

“Per a Pujol,  aquesta visita era també la primera oportunitat real per fer 

entendre als catalans que Catalunya també podia ser un poble, com el d’Israel, 

si volia ser”25.  

																																																								
24 Anna Figuera (2011), 32.  
25 Anna Figuera (2011), 32. 
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3. La relació entre el catalanisme polític i el conflicte d’Israel i 
Palestina 
 
 3.1 L’era de Jordi Pujol (1980-2003) 
Des del final de la dictadura franquista fins l’any 2003, Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC) –integrada en la federació política CiU– va 

aconseguir una posició hegemònica a la Generalitat. Durant aquests 23 anys el 

fundador i primer líder de CDC, Jordi Pujol, va ser escollit president de la 

Generalitat en les sis eleccions que es va presentar. Jordi Pujol va néixer en el 

sí d’una família catalanista a la Barcelona dels anys 30. Els seus pares el van 

matricular al Col·legi Alemany de Barcelona, una decisió que pot semblar 

controvertida tenint en compte que hi va assistir en temps de la Segona Guerra 

Mundial. Posteriorment va estudiar medicina i, en els seus anys a la universitat, 

va militar en associacions catòliques i en defensa de la llengua i cultura 

catalanes. Aquestes últimes estaven prohibides pel règim franquista. L’any 

1960 va ser detingut en el marc dels successos del Palau de la Música, en que 

una sèrie de joves pertanyents a l’organització Cristians Catalans, van entonar 

el Cant de la Senyera en presència de Franco. A més, es van distribuir al Palau 

octavetes en que es criticava la dictadura franquista, amb un text que havia 

escrit Jordi Pujol. Per aquests fets va ser jutjat per un tribunal de guerra i 

sentenciat a set anys de presó, dels que en va complir dos. L’activisme 

antifranquista previ a la seva trajectòria política va contribuir a consolidar la 

figura de Jordi Pujol com un símbol del catalanisme i de la lluita antifranquista, 

que va arribar a la seva màxima esplendor durant les més de dues dècades de 

pujolisme que, els seus votants fidels, revalidaven eleccions rere eleccions a 

les urnes.  

 

 Durant aquesta etapa de pujolisme, es van celebrar sis eleccions al 

Parlament de Catalunya. En les primeres eleccions després de recuperar la 

democràcia l’any 1980, CiU va vèncer amb 43 escons. En les segones l’any 

1984, aquesta formació política va obtenir 72 escons i va aconseguir governar 

amb una majoria absoluta, que conservaria fins als comicis de 1992. En les 

eleccions de 1995 va perdre la majoria absoluta, però va seguir sent el partit 

més votat pel que Jordi Pujol va ser investit president de la Generalitat per 
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cinquena vegada consecutiva. L’any 1999 es van celebrar les sisenes 

eleccions després del restabliment de la democràcia, les últimes en que Jordi 

Pujol es va presentar com a candidat de CiU. Encara que el Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC), encapçalat per Pasqual Maragall, va ser la 

formació política que va obtenir més vots, CiU va vèncer en número d’escons. 

Gràcies al pacte del Majestic, signat amb el PPC, Jordi Pujol va ser investit 

president de la Generalitat per sisena vegada consecutiva. I última. En aquest 

repàs dels resultats electorals de les eleccions des de 1980 fins l’any 2003 

s’evidencia el gran suport amb que comptava CiU i el seu líder en aquell 

moment. Encara que en les últimes eleccions no va ser la força més votada, 

Jordi Pujol va ser president de la Generalitat durant 23 anys. Una xifra quasi bé 

insòlita en la història d’aquest país, que posa de manifest la influència que el 

pensament i les polítiques d’aquest personatge van tenir i, encara avui, tenen a 

Catalunya.  

 

 Tanmateix, l’any 2014 el president aparentment intocable, –la persona i 

el símbol–, es va esfondrar del pedestal en que el tenien molts ciutadans, quan 

va reconèixer en un comunicat que havia ocultat a Hisenda una fortuna que, 

segons la seva versió, formava part d’una herència que el seu pare havia llegat 

als néts. Un gest al que es veia obligat, segons va afirmar ell, “per les 

informacions difoses des de fa quasi dos anys entorn als membres de la meva 

família més directe i de les insinuacions escrites sobre l’origen dels mitjans 

econòmics d’aquesta”. L’origen de la fortuna del clan dels Pujol, dipositada a 

Andorra, és el que els jutges no veuen clar. Fonts judicials apunten que podria 

provenir de l’entitat Banca Catalana S.A. que havia fundat amb el seu pare i 

altres socis l’any 1959. L’any 1984 la Fiscalia General de l’Estat es va querellar 

contra Jordi Pujol i la resta de directius de l’entitat, intervinguda un parell d’anys 

abans pel gran deute que arrastrava26. Dos anys després, l’Audiència Territorial 

de Barcelona va determinar que no hi havia prou indicis per imputar el llavors 

president de la Generalitat, que havia guanyat les últimes eleccions amb una 

majoria absoluta aclaparadora. Fins al moment present, Jordi Pujol no ha estat 

																																																								
26 Víctor Saura (14.5.2014), Treinta años de la querella de Banca Catalana. A: El Diario.es [En 
línia] < https://www.eldiario.es/catalunya/Treinta-anos-querella-Banca-
Catalana_0_260025030.html> 
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processat però, el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, està acusat d’haver 

ocultat 30 milions d’euros a l’estranger i va haver de pagar una fiança de 

500.000 euros, per sortir de la presó, després d’haver-hi passat set mesos el 

desembre del 2017. 

 

 3.1.2 Pujolisme: la devoció pel sionisme 
Entre els molts aspectes que defineixen la personalitat, la trajectòria política i 

l’obra de govern de Jordi Pujol hi trobem la seva simpatia i admiració per l’Estat 

d’Israel. De fet, Pujol es va definir en diverses ocasions –i es segueix definint– 

com a sionista. Fins i tot, després de la guerra dels Sis Dies de 1967 en la que 

Israel es va annexionar els Alts del Golan sirians, Cisjordània i Jerusalem que 

eren territori de Jordània, la península del Sinaí que pertanyia a Egipte i la 

Franja de Gaza. Diversos historiadors apunten que aquests esdeveniments van 

suposar un punt d’inflexió per a la comunitat internacional, que va passar de 

veure Israel com la víctima, a veure’l com l’agressor. Dues dècades més tard, 

la primera intifada palestina va tenir unes conseqüències semblats en l’opinió 

pública, com a resultat de les imatges que es van emetre per les televisions en 

que els palestins armats amb pedres s’enfrontaven als tancs blindats de les 

Forces de Defensa d’Israel (IDF) l’any 1987. Des de fa 70 anys Israel manté els 

territoris palestins sota un règim de colonització permanent, que viola els drets 

humans de forma sistemàtica.   

 
 Què podia atraure la meva atenció del sionisme i d’Israel? La seva formidable 

 voluntat de ser, la seva confiança, la seva arrel espiritual, una forta exigència 

 moral, un halo místic, que contribuïa poderosament a vertebrar-lo i donar-li 

 sentit. [...] I també l’espectacle, per mi entusiasmant, d’aquesta acció 

 sistemàtica de construir un país. També, després un Estat. Però abans un 

 país27. 

 

 Durant la joventut de Jordi Pujol hi va haver un factor determinant que el 

va fer apropar-se al judaisme i, posteriorment, a la causa sionista com a cristià i 

com a nacionalista català. Aquest fet va ser conèixer a la família de Moisés 

																																																								
27 Jordi Pujol (2011), Pròleg d’ Anna Figuera, A15. 



	 26	

David Tennenbaum, un jueu de Galícia que va venir a Barcelona als anys 

trenta i era un gran amic del seu pare, Florenci Pujol. Com a explicat en 

algunes ocasions el mateix Pujol, Tennenbaum li feia arribar publicacions de 

caràcter sionista que el van fer entrar en contacte amb aquesta causa. Apart 

d’aquest vincle personal, hi va haver un altre factor determinant en la seva 

defensa del sionisme: el règim franquista. El Franquisme va ser, entre moltes 

altres coses, un règim judeofòbic i anti-semita, sobretot durant els primers anys. 

En el discurs oficial de la dictadura es comparava els catalans amb el jueus 

d’Espanya, al·ludint a una suposada conspiració juedeomaçònica, que tenia 

com a objectiu destruir la unitat d’Espanya. En un discurs pronunciat l’any 2007 

a la Kénesset –Parlament d’Israel– que portava per títol De Sepharad a Israel: 

trayectoria personal de un no judío, Jordi Pujol ho explicava: 
 

 El discurso oficial estaba muy lleno de alusiones a lo que llamaban la 

 “conspiración judeo-masónica” y de afirmaciones antisemitas. Y curiosamente 

 mezclaba a menudo el judaísmo con el catalanismo. En momentos de gran 

 exaltación franquista y de xenofobia españolista se nos acusaba a los 

 catalanes de ser los judíos de España28. 
 

 L’aversió cap als jueus de que feia gala el Franquisme va provocar entre 

els sectors catalanistes una onada de simpatia i solidaritat amb el poble jueu. 

El caràcter antisemita i anticatalanista del Franquisme, contrari a tot allò que 

pogués suposar una amenaça per a la unidad de España, va avivar el 

sentiment filo-israelià, compartit per una part important del catalanisme.  

 
 Este filoisraelismo que importantes figuras catalanistas de los años sesenta 

 parecen haber heredado de sus predecesores de los años treinta, alcanza 

 también a personas nacidas después de la Guerra Civil […] he incluso logra 

 rebasar la frontera simbólica de 1967, la fecha en que la imagen de Israel entre 

 los europeos empezó a subvertirse, el momento a partir del cual David 

 comenzó a ceder su sitio a Goliat29.  

																																																								
28 Jordi Pujol (2007), De Sepharad a Israel: trayectoria personal de un no judío. A: Associació 
Serviol [En línia] <http://associacioserviol.cat/wp-content/uploads/2016/10/Conferencia-Jordi-
Pujol-Parlament-Israel-octubre-2007.pdf> 
29 Joan B. Culla (2007), Encuentros y desencuentros hispano-israelíes: una perspectiva 
periférica. En España e Israel, veinte años después, Raanan Rein Ed. Dykinson. 99-108.  
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 Finalment, l’Holocaust perpetrat per l’Alemanya nazi i els múltiples estats 

col·laboracionistes, va ser un factor determinant per a Jordi Pujol. I, també ho 

va ser, per a l’opinió pública i la comunitat internacional, que no van oposar-se 

a la creació d’un Estat jueu, en gran part, a causa del sentiment de culpabilitat. 

En aquesta línia, alguns autors crítics amb el règim de colonització imposat per 

Israel, com l’intel·lectual palestí Edward Saïd, apunten que els patrons 

colonialistes occidentals van permetre la creació de l’Estat d’Israel en un 

territori ja habitat. Aquest plantejament però no es compartit per Jordi Pujol, que 

deixava clar en el seu discurs a la Kénesset que “el Estado de Israel solo podía 

establecerse en esta tierra [...], porque Israel no es solamente un hecho 

político, o económico, mecánico sino que posee un alto grado de componente 

místico”. El component místic-religiós que atribueix Pujol a la causa sionista és 

un dels arguments fonamentals, que ha fet servir el moviment sionista al llarg 

de la història. No obstant, en els seus orígens, aquest va ser un moviment laic i 

d’esquerres, impulsat des del socialisme europeu de finals del segle XIX. En el 

llibre Der Judenstaat –L’Estat dels jueus. Assaig d’una solució moderna a la 

qüestió jueva– de Theodor Herzl, que es pot considerar com una de les obres 

fundacionals del sionisme, no s’esmentava en cap cas la condició religiosa o el 

deure místic, sinó la situació de perill i discriminació que patia la comunitat 

jueva d’aquell temps. Així doncs, Quin és el motiu per a que la comunitat 

internacional hagi permès –i permeti– l’ocupació militar d’un territori i la 

repressió i extermini de la seva població durant més de 70 anys? La resposta 

es troba, probablement, en el fet que Estats Units sigui el principal aliat d’Israel 

a la regió del Llevant. Tanmateix, en considerar legítim el dret d’Israel a ocupar 

Palestina, s’hi troben també els patrons colonialistes occidentals subjacents 

que, no qüestionen el dret dels europeus blancs, civilitzats i occidentals 

d’apropiar-se d’una terra on hi vivien “tribus àrabs”, tal com s’ha denominat a la 

població palestina d’aquell moment per part de sectors pro-sionistes. 
 

 L’admiració i la simpatia de Jordi Pujol per la causa sionista es van veure 

reflectides tant en la seva trajectòria personal, –sis dels seus set fills van 
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passar per kibutz israelians, segons el seu biògraf, José Antich30– com en la 

professional. Durant els 40 anys de dictadura franquista, les relacions entre 

Espanya i Israel van ser inexistents, ja que el règim franquista no va reconèixer 

l’Estat jueu i va adoptar actituds pro-àrabs, pel que fa a aquest conflicte. Cal 

trobar les arrels de les relacions diplomàtiques entre els Estats àrabs i 

l’Espanya franquista en dos objectius principals: per una banda, els Estats 

àrabs buscaven que la influència espanyola a l’Amèrica Llatina els brindés el 

suport d’aquests països a les Nacions Unides, mentre que el règim franquista 

s’assegurava set vots favorables (Líban, Síria, Iraq, Transjordània, Aràbia 

Saudita, Egipte i Líbia) quan la dictadura espanyola es debatés a l’ONU. En 

l’època de la transició, Adolfo Suárez es va convertir en el primer president d’un 

país occidental en rebre Yassir Arafat, líder de l’Organització per l’Alliberament 

de Palestina (OPL), considerada terrorista tant pels Estats Units com per la 

Unió Europea, l’any 1979. En aquest context d’hostilitats, les relacions 

diplomàtiques entre Espanya i Israel no es van iniciar fins el gener de 1986 

amb el govern de Felipe González en forma d’acord diplomàtic. En el marc 

d’aquest acord, Espanya va reconèixer l’Estat d’Israel després de quasi quatre 

dècades de la seva creació, convertint-se d’aquesta manera en un dels països 

occidentals que més temps va tardar en fer-ho. Tanmateix, el cas català va ser 

ben diferent.  

 

 Uns mesos després que s’iniciessin les relacions diplomàtiques entre 

Espanya i Israel, Jordi Pujol va convidar a l’ambaixador israelià, Samuel Hadas, 

a Barcelona, en motiu de la inauguració Art a Israel. Mostra de pintura 

contemporània. L’interès i la simpatia del llavors president de la Generalitat per 

Israel ja eren ben conegudes. El maig de 1987, un any després que 

s’establissin els contactes diplomàtics, Jordi Pujol va ser el primer mandatari 

espanyol en realitzar un viatge oficial a l’Estat jueu, corresponent la invitació 

oficial emesa pel govern d’Israel. Hi va anar acompanyat d’una delegació 

formada per 90 persones, entre aquestes l’historiador Joan B. Culla, que va 

pronunciar una conferència a l’Acadèmia de Ciències i Humanitats de 

																																																								
30 Eugenio García Gascón (01.11.2017), Israel, una postura ambivalente respecto a Catalunya. 
A: Público [En línea] <http://www.publico.es/internacional/catalunya-israel-postura-ambivalente-
respecto-catalunya.html> 
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Jerusalem anomenada “Catalunya i Israel: retrobament en la llibertat”, on 

assegurava que el nacionalisme català i el sionisme tenien una evolució 

cronològica similar des de mitjans del segle XIX fins a la guerra civil 

espanyola31. La visita del president de la Generalitat, que comptava amb el 

suport de Felipe González, va ser la primera trobada que tenia lloc entre un 

president de l’Estat d’Israel, Haim Herzog, i un polític espanyol des que es van 

establir les relacions diplomàtiques entre ambdós països32. Durant aquesta 

visita, en que es van signar diversos convenis empresarials i acords 

comercials, Jordi Pujol es va entrevistar amb personalitats polítiques del més 

alt nivell i la seva presència va tenir un ampli ressò en els mitjans de 

comunicació tant israelians com catalans. No obstant, Pujol no va pronunciar ni 

una paraula sobre la situació de la comunitat palestina, ni es va reunir amb els 

seus representats. En l’editorial del diari La Vanguardia tampoc va es va fer 

cap menció al conflicte palestí-israelià ni al règim d’ocupació al que estaven 

sotmesos aquests territoris. Ben al contrari, es van lloar les gestes del president 

de la Generalitat com a guaridor de la ferida oberta per Espanya l’1492. “La 

presencia del President de la Generalitat en Israel merece, sin duda, el 

agradecimiento del Gobierno de Felipe González [...] En cierto modo, Pujol ha 

suplido con su presencia la pusilaminidad que el Gobierno central està 

mostrando en sus relaciones con Israel, después de casi un año y medio de 

establecidas”. 

 

 Tal com escriu la periodista Anna Figuera en el seu llibre, “per a Pujol, 

aquesta visita era també la primera oportunitat real per fer entendre als 

catalans que Catalunya també podia ser un poble, com el d’Israel, si volia 

ser”33. De fet, en cap de les tres visites oficials que Jordi Pujol va realitzar a 

l’Estat jueu durant els 23 anys que va ser president de la Generalitat va trepitjar 

els territoris palestins. Aquesta estranya costum diplomàtica, que només es pot 

explicar per l’admiració acrítica a Israel, la va trencar el govern del Tripartit, 

quan l’any 2005, Pasqual Margall com a president i Josep-Lluís Carod-Rovira 

																																																								
31 M. Beltrán (09.05.1987), Pujol invita al primer ministro israelí, Aaaron Shamir, a visitar 
Cataluña. La Vanguardia, 20. 
32 M. Beltrán (07.05.1987), Pujol se entrevistó con el presidente de Israel, Isaac Herzog, a 
quien invitó a visitar Cataluña. La Vanguardia, 25. 
33 Anna Figuera (2011), 32.   
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van visitar Palestina i diversos camps de refugiats. Altres accions que posen de 

manifest com la simpatia de Jordi Pujol al sionisme va influenciar la política 

catalana van ser, per exemple, l’obertura d’un consolat honorari d’Israel a 

Barcelona l’any 1994, vuit anys després de l’establiment de les relacions 

diplomàtiques. El consolat honorari va estar obert durant tres anys i, el 

president Puigdemont, va tornar-lo a obrir l’any 2017. Un altre exemple va ser 

la creació del Museu d’Història de Catalunya l’any 1996, que “no va partir d’un 

fons o un patrimoni, com sol ser habitual. El model que tenia al cap Jordi Pujol 

era el model del Museu d’Israel. Era un desig de Presidència, que va trobar 

molts obstacles al Departament de cultura”34, com apuntava en una entrevista 

al diari El País el director del museu, Jusèp Boya. L’ex president de la 

Generalitat mai va amagar la seva admiració per la causa sionista i, tal com 

s’ha demostrat, les seves polítiques proisraelianes van ser una constant durant 

els 23 anys de govern. Encara que, en diverses ocasions, va defensar la 

necessitat de crear un Estat palestí i, es va mostrar partidari de la solució dels 

dos estats, les accions al cap davant de la Generalitat i les seves declaracions 

han estat sempre clarament favorables a Israel. 

 

 Yo personalmente, como catalán, como catalanista, como nacionalista catalán, 

 ya desde siempre había tenido este lema: construir Cataluña. Construirla 

 espiritualmente, políticamente, económicamente, culturalmente y socialmente. 

 En el caso del sionismo y del Estado de Israel esto adquirió su máxima 

 intensidad porque había que construirlo incluso físicamente35.  

 

Es necessari emmarcar les afirmacions de Pujol, en el context històric que les 

va efectuar. L’any 2007 Israel estava construint l’anomenat mur de Cisjordània, 

aprovat per la Kenésset l’any 2002 com a resposta a la segona intifada 

palestina. Segons fonts governamentals, la construcció d’aquest mur tenia com 

a objectiu protegir als civils israelians de l’anomenat “terrorisme palestí”. En 

canvi, les ONG tant internacionals com locals van concebre aquest mur com 

una manera d’aïllar la població i dificultar la creació d’un hipotètic Estat palestí, 

																																																								
34 Carles Geli (10.07.2005). El Museu d’Història de Catalunya ja ha depurat el seu pecat 
original A: El País [En línia] 
<https://cat.elpais.com/cat/2015/07/10/cultura/1436479242_713362.html > 
35 Jordi Pujol (2007).  
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ja que separa els territoris entre ells. A més, aquest mur contribueix en la 

degradació de la vida dels habitants, redueix el territori de Cisjordània i 

destrueix els les terres conreables amb que la població es guanya la vida. Tot i 

haver estat declarat il·legal pel Tribunal de Justícia de La Haia, la seva 

construcció és una realitat. El posicionament dels partits es coneixen a través 

de les seves accions i declaracions. Durant els anys de pujolisme, que el 

màxim representant polític de Catalunya no hagués trepitjat ni una sola vegada 

Palestina en les seves visites oficials evidencia la devoció acrítica que sentia 

l’expresident per l’Estat jueu, acompanyada d’una indiferència total a la 

comunitat palestina. 

 

 3.2 El pre-procés (2003-2010) 
En les primeres eleccions que no es va presentar Jordi Pujol com a candidat a 

la presidència de la Generalitat l’any 2003, Artur Mas no va aconseguir la 

majoria necessària per a formar govern –tot i haver guanyat en número de vots. 

L’aliança entre PSC, ERC i ICV va donar lloc al govern tripartit i Pasqual 

Maragall va ser escollit President de la Generalitat. En aquest context és 

necessari destacar el gran ascens electoral d’ERC, partit independentista per 

excel·lència, que es va convertir en la tercera força política, obtenint 11 escons 

més que en les últimes eleccions. De fet, alguns experts apunten que l’auge de 

l’independentisme català que trobem en l’actualitat s’inicia amb la pèrdua de 

l’hegemonia política de CiU. L’era de l’anomenat pre-procés comprèn les dues 

legislatures que el tripartit va governar a Catalunya, primer amb Pasqual 

Maragall com a president i, després, amb José Montilla. Per explicar el 

creixement generalitzat de l’independentisme també s’ha de repassar el context 

polític espanyol. En les eleccions estatals del 2000, el Partit Popular de José 

Maria Aznar va obtenir majoria absoluta i va rebutjar seguir desenvolupant 

l’estat de les autonomies. Com a resposta a aquesta voluntat de re-

centralització, tots els partits polítics catalans –amb l’excepció del PP– van 

establir com a objectiu avançar en l’autogovern i aprovar una reforma de 

l’Estatut d’Autonomia que els permetés aconseguir més competències.  
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 L’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat l’any 2006 amb el vot 

en contra del PPC i d’ERC –aquesta última per les retallades que hi va fer el 

govern espanyol– i ratificat en un referèndum. Un mes després d’haver estat 

aprovat l’Estatut, el PP va presentar un recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal 

Constitucional en el que es recorrien la meitat dels articles. Finalment, el fallo 

del TC va arribar l’any 2010 i 14 articles van ser declarats inconstitucionals. 

Com a conseqüència, va tenir lloc la manifestació Som una nació, nosaltres 

decidim, recolzada per totes les formacions, tret del PP i C’s. De fet, aquesta 

manifestació multitudinària convocada per la plataforma pel Dret a Decidir es 

pot considerar la primera fita del procés sobiranista: una demostració d’unitat 

del catalanisme que reclamava el dret a decidir. En aquest context d’auge del 

sobiranisme, la línia ideològica de CDC que havia estat autonomista des dels 

seus inicis va passar a posicions pro-independentistes. Cal recordar que 

aquest partit va perdre diversos vots en destapar-se la seva suposada 

implicació en diversos casos de corrupció, pel que aquest gir sobiranista també 

pot ser interpretat com una estratègia oportunista.  

 

 Durant els 23 anys de pujolisme, el govern de la Generalitat va mantenir 

una relació acrítica amb Israel, que li va valer les protestes d’una part de la 

ciutadania. Aquesta situació va canviar amb l’inici del govern del Tripartit, ja 

que tant el PSC com IVC han tingut una posició tradicionalment crítica amb 

Israel, mentre que la d’ERC ha estat més ambigua. Especialment, en el cas del 

partit dels ecologistes, que en l’actualitat forma part de la coalició Podem, que 

ha expressat el seu suport a la causa palestina i la a seva condemna al règim 

d’aparheid establert per Israel. En la seva pàgina web, es defineixen com una 

“formació internacionalista que es preocupa de les injustícies globals, la 

situació del poble palesí o sahrauí [...]”. Per la seva banda, ERC segueix 

mantenint una posició ambivalent respecte aquest conflicte. Tradicionalment ha 

donat suport a la causa palestina i ha votat a favor de les mocions que 

reclamen el dret d’autodeterminació d’aquesta comunitat. No obstant, dins 

d’aquesta formació hi ha personatges obertament pro-israelians, que fan posar 

en dubte quin es el posicionament del partit.  

 



	 33	

 3.2.1 La posició ambivalent d’ERC 
En aquesta línia, resulta interessant analitzar la figura de Josep-Lluís Carod-

Rovira com a nacionalista català pròxim al sionisme. Carod-Rovira va ser 

President d’ERC entre l’any 2004 i el 2008 i, conseller en cap de la Generalitat 

durant el primer govern del tripartit. Aquest últim càrrec el va ocupar durant dos 

mesos escassos, ja que una reunió secreta amb els líders ETA a Perpinyà va 

forçar la seva dimissió. Tot i aquesta renúncia, Carod-Rovira va seguir essent 

una persona pròxima al president de la Generalitat i, també, un dels seus 

acompanyants en el primer viatge institucional a Israel, en que hi va assistir per 

conèixer l’experiència lingüística del govern d’Israel en la implantació de 

l’hebreu. Un idioma que en poc temps es va convertir en la llengua comuna 

d’un país amb persones de procedències molt diverses. Basat en el sistema 

d’uns centres d’ensenyament anomenats Ulpan, el govern d’Israel ofereix la 

possibilitat que nouvinguts al país puguin estudiar l’hebreu i aprendre la 

història, la cultura i la geografia del país. Aquest sistema lingüístic, que ha 

resultat ser un model d’èxit, va ser el que va motivar la visita de Carod-Rovira a 

Israel, per les possibles aplicacions que podria tenir en l’ensenyament del 

català.  

 

 La primera visita oficial del govern de Maragall a l’Estat jueu va quedar 

eclipsada per una imatge en que el president de la Generalitat feia una 

fotografia a Carod-Rovira amb una corona d’espines al cap. Aquesta escena va 

ser durament criticada tant per la premsa espanyola com per la catalana i, 

especialment, per l’oposició. Més enllà d’aquest incident anecdòtic, aquesta 

visita realitzada l’any 2005 va ser la primera vegada que un president de la 

Generalitat trepitjava Palestina. Després de 23 anys de pujolisme, Maragall i la 

seva delegació es van reunir amb el president de l’Autoritat Nacional Palestina 

(ANP), Mahmud Abbas. Val a dir que la tendència habitual entre els països 

occidentals en les visites oficials a Israel, també inclou la visita i reunió amb 

l’homòleg palestí, és a dir, resulta més significatiu i rellevant no incloure 

aquesta trobada a l’agenda, com era el cas de Jordi Pujol, que no pas incloure-

la. Aquest viatge oficial a Israel, encara va generar més polèmiques entorn a la 

figura de Carod-Rovira. D’entrada, el líder d’ERC no va assistir a l’homenatge 

que es feia a l’ex primer ministre d’Israel, Isaac Rabin, –assassinat a trets per 
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un jueu ultraortodox–, ja que a l’acte hi havia la bandera espanyola, i no pas la 

senyera. A més, les ofrenes florals també portaven una banda amb els colors 

de la bandera d’Espanya, on s’hi podia llegir “Generalitat de Catalunya” i una 

altre amb els colors de la senyera. En l’últim moment, els serveis de protocol 

van retirar la bandera d’Espanya de l’ofrena floral, deixant només la catalana. 

Finalment, Carod-Rovira no va assistir a l’acte i en va realitzar un de propi a 

títol personal. L’estreta relació entre Carod-Rovira i el sionisme s’explica, 

probablement, per la seva admiració als moviments nacionalistes d’arreu i, en 

particular, al poble jueu. De fet, l’ex president d’ERC va ser l’encarregat de 

pronunciar el discurs inaugural del IV Congrés de l’estudi dels jueus en territoris 

de llengua catalana l’any 2010. Aquest acte l’ organitzava l’Institut d’Estudis 

Mont Juïc, una organització privada que es dedica a l’estudi del judaisme 

català. Entre les personalitats que van donar suport econòmic a la creació 

d’aquesta institució hi destaquen l’ex president Jordi Pujol i l’historiador Joan B. 

Culla. En el mencionat discurs, Carod Rovira va elogiar el poble jueu com el 

poble del coneixement.  
 

 “Qui sap si fent de la necessitat virtut, el poble jueu ha estat sempre el poble 

 del coneixement, el poble que ha fet del coneixement, de la seva transmissió i 

 del seu ús la seva forma de subsistència, perquè el coneixement com la 

 llibertat de pensament, és allò que ningú et pot treure, que no pot ser espoliat 

 [...] Probablement els jueus han aportat molt més a aquelles terres on s’han 

 establert, que no pas els que n’hagin pogut obtenir”36.  

 

 L’actitud filo-semita que mantenia la major part del catalanisme 

conservador i el de caire més progressista als anys 30 sembla que té els seus 

paral·lelismes en l’actualitat. En la majoria dels casos, l’admiració que senten 

aquestes personalitats destacades del catalanisme per Israel comporta la falta 

de crítica. Tanmateix, el cas d’ERC resulta especialment ambigu ja que, tot i 

defensar posicions a favor del poble palestí, Carod-Rovira, que es va presentar 

com a cap de llista d’aquesta formació en tres ocasions, va afirmar que el seu 

																																																								
36 Carod-Rovira, J.L (20.10.2010), Inauguració del IV congrés per a l’estudi dels jueus en 
territoris de llengua catalana A: Institut Monjuic.cat [en línia] 
<http://www.institutmonjuic.cat/files/3-73990-annex/discurs_honorable_sr_josep_lluis_carod-
rovira_inauguracio_2010.pdf> 
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personatge històric preferit era David Ben-Gurion37, el primer ministre de l’Estat 

d’Israel i un dels fundadors del moviment sionista. Ben-Gurion, el dirigent que 

va proclamar la independència a l’actual museu de Tel Aviv, va optar per 

expandir les fronteres del futur Estat amb l’ús de les armes i va incentivar la 

construcció d’assentament a Palestina, com una manera més d’annexionar-se 

territori. L’afirmació de Carod-Rovira desconcerta tenint en compte la línia 

d’actuació d’ERC, encara que, aquest no és l’únic episodi confús. 

 

 Un clar exemple d’aquesta ambigüitat el trobem en la iniciativa 

parlamentaria que ERC va presentar al Congrés dels Diputats l’octubre de l’any 

2005, tal com explica l’ex diputada d’aquest partit, Rosa Maria Bonàs en el seu 

espai personal a la xarxa. Arran d’una visita que van fer al Congrés un conjunt 

de dones compromeses amb els Drets Humans el dia 29 de setembre, entre 

elles una israeliana i una palestina, ERC va presentar una moció que 

demanava la suspensió dels acords de cooperació amb Israel per a no 

contribuir en el règim d’ocupació que aquest ha imposat. Tal com afirma Bonàs 

–que va viure durant 12 anys a Israel i està casada i té fills amb un israelià–, 

“per a que es pugui viure en pau és imprescindible acabar amb l’ocupació, 

tornar a les fronteres del 67 i a la legalitat internacional”38. El dia després de 

presentar l’anomenada moció, la periodista i coneguda defensora de la causa 

sionista, Pilar Rahola, escrivia un article al diari El País en que atacava i 

menystenia la proposta i acusava a Carod-Rovira, de no haver-a volgut retirar.  

 
 “Mientras Carod explicaba por Israel lo mucho que admira la recuperación del 

 hebreo y lo bonita que le queda la kipá, los suyos, que no lo deben ser tanto, 

 intentaban romper relaciones científico-culturales con el país que le estaba 

 acogiendo. […] Que Carod considere “grave error” una proposición que ha 

 sostenido su propio grupo parlamentario, y que el mismo día que él pide 

 perdón público a los judíos, los suyos hagan un discurso propio de los mejores 

 tiempo de  Al Fatah, resulta bastante curioso.39 ” 

																																																								
37 Eugenio García Gascón (01.11.2017)  
38 Rosa Maria Bonàs (02.10.2005), Paraules enverinades A: Blog personal de Rosa Maria 
Bonàs [<https://rosamariabonas.blogspot.com/2005/10/diumenge-2-doctubre-paraules.html> 
39 Pilar Rahola (01.10.2005), Puñalada trasera A: El País. [En línia] 
<https://elpais.com/diario/2005/10/01/catalunya/1128128845_850215.html> 
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 Aquest episodi evidencia les diferencies internes que hi ha a ERC 

respecte aquesta qüestió. Encara que es presenten com un partit que dona 

suport a la causa palestina, –seria una incoherència lluitar pel dret 

d’autodeterminació del poble català, però negar el de la resta?–, algunes de les 

seves figures més destacades s’identifiquen clarament amb el moviment 

sionista. Cal no oblidar un personatge com és Pilar Rahola, aferrissada 

defensora de la causa sionista i de l’Estat d’Israel, que va formar part com a 

independent de les llistes d’ERC. Entre l’any 1993 i 2000 Rahola va ser l’única 

representant d’aquest partit al Congrés dels Diputats i del 1995 a l’any 1999, va 

ostentar al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Barcelona. La política i 

periodista va abandonar aquesta formació per fundar el Partit per la 

Independència amb Àngel Colom –destacat defensor dels drets de la comunitat 

palestina. Encara que actualment la seva posició ideològica es troba més 

pròxima als sectors del PDeCAT i l’antiga CDC, la seva defensa a ultrança del 

sionisme i del poble jueu és un dels màxims exponents de la diversitat 

ideològica que hi ha dins de l’independentisme català enfront aquest conflicte. 
 

 L’any 2008 Carod-Rovira va realitzar la seva segona visita institucional a 

Israel, aquest cop com a vicepresident de la Generalitat, presidida per José 

Montilla. El motiu d’aquest viatge va ser l’assistència a una conferència de 

donants de l’Agència de les Nacions Unides per l’Ajuda dels Refugiats 

Palestins (UNWRA) celebrada a Jordània, que va permetre a Carod fer una 

escala exprés a Israel amb l’objectiu de reforçar els llaços de col·laboració 

entre ambdós països. Durant aquesta visita, l’ex vicepresident es va entrevistar 

amb el llavors president de l’estat jueu, Simon Peres per, entre d’altres temes, 

agrair-li el suport que Tel Aviv va brindar a Barcelona com a seu de la Unió pel 

Mediterrani. Apart d’aquesta reunió amb el més alt mandatari de l’Estat d’Israel, 

Carod-Rovira també es va entrevistar amb el viceministre d’Exteriors, Majalli 

Whbee, i la ministre d’Assumptes Exteriors, Tzipi Livni40 –actualment acusada 

per un tribunal belga de crims contra la Humanitat comesos a la Franja de 

Gaza en l’operació Plom Fos.  

																																																								
40 Sal Emergui (17.11.2008), Carod Rovira regresa a Israel donde se entrevistará con Simon 
Peres. A: El Mundo. [En línea] 17/11/2008 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/17/barcelona/1226907965.html > 
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 Vaig parlar amb ell [Simon Peres] amb tota normalitat de la situació a 

 Catalunya i no vaig percebre ni el més mínim grau d’hostilitat. M’atreviria 

 a dir que més aviat el contrari. [...] Ja em vaig encarregar de subratllar les 

 semblances entre jueus i catalans, així com l’anticatalanisme i l’antisemitisme 

 d’Espanya41.   

 

 L’affaire, més ben dit, la consolidada relació d’una part del catalanisme 

amb el sionisme es posa de manifest en aquest article escrit per Carod-Rovira 

–durant la seva vicepresidència a la Generalitat– i publicat al diari Avui, que 

portava per títol Israel i nosaltres. En aquest text el vicepresident traça clars 

paral·lelismes entre la judeofòbia i la catalanofòbia a Espanya, que assenyala 

com una de les raons principals que expliquen aquesta atracció per Israel. 

 
 En absència de jueus autèntics en el paisatge espanyol, els catalans n’han fet 

 la funció (los judíos de España, en deia Baroja), tot convertint-se en jueus 

 sobrevinguts, als quals s’apliquen tots els retrets, tòpics i prejudicis de 

 l’antisemitisme, llevat d’haver mort Jesús, almenys fins ara: gent garrepa, 

 interessada només pels diners etc...42 

 

 Tot i el canvi de forces polítiques a la Generalitat que, ja no estava 

governada per una formació tan explícitament sionista com era CiU, s’ha 

d’assenyalar la continuïtat de les bones relacions entre Israel i Catalunya, ja 

que resulta difícil imaginar-se el president de l’Estat d’Israel entrevistant-se amb 

el vicepresident d’una altra comunitat autònoma. De fet, només hi ha hagut dos 

caps d’Estat d’Israel que hagin realitzat visites diplomàtiques a Espanya: l’ex 

president Jaim Herzog l’any 1992 va fer el primer viatge oficial després de 

l’establiment de les relacions diplomàtiques i, l’any 2017, el president Reuven 

Rivlin va realitzar la segona visita de la història. D’aquestes relacions 

diplomàtiques se’n pot extreure que Israel, no és un Estat que estigui 

especialment interessat en enfortir les seves relacions amb Espanya, mentre 

que la Generalitat de Catalunya sí que considera Israel un dels seus socis 

principals.  
																																																								
41 Pep Martí (28,09.2016) Shimon Peres, l’estdista que escoltava Catalunya. A: Nació Digital 
Barcelona [en línia] 
<https://www.naciodigital.cat/noticia/116747/shimon/peres/estadista/escoltava/catalunya> 
42 Josep-Lluís Carod-Rovira (07.10.2009), Israel i nosaltres. Diari Avui, 8. 
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 3.2.2 ICV a favor de Palestina i incòmodes pel govern 
La invasió de la Franja de Gaza que va dur a terme l’exèrcit d’Israel l’any 2009, 

provocant una massacre de civils, va desencadenar una onada de protestes en 

diverses ciutats catalanes. Segons l’estudi Israel/Gaza Operación Plomo 

Fundido: 22 días de muerte y destrucción d’Amnistia Internacional, entre el 27 

de desembre de 2008 i el 18 de gener de 2009 van ser assassinats 1.400 

palestins i 13 israelians en l’operació que el govern israelià van anomenar Plom 

Fos. A Barcelona es van manifestar al voltant de 30.000 persones segons 

xifres de la Guàrdia Urbana. Entre aquestes, hi havia dirigents d’ERC com el 

diputat al Congrés, Joan Tardà i la portaveu del partit al Parlament, Anna Simó 

i dirigents d’ICV com el llavors president i conseller d’interior, Joan Saura, i el 

secretari general i portaveu del partit, Joan Herrera. Durant el transcurs de les 

manifestacions es van cridar consignes en contra d’Israel, denunciant la seva 

impunitat en l’assassinat de civils palestins i, a favor de Hamas. L’ambaixador 

d’Israel a Espanya, Raphael Schutz, va qualificar algunes d’aquestes 

consignes d’antisemites i va criticar durament la presència de Joan Saura, 

conseller d’interior de la Generalitat, a la manifestació. Schutz va redactar una 

carta oberta al llavors president de la Generalitat, José Montilla, per demanar 

que mostrés el seu suport a la comunitat jueva de Catalunya43. En la carta 

l’ambaixador es preguntava si Catalunya era un lloc segur pels jueus, ja que en 

els últims dies havien aparegut pintades en una sinagoga del barri gòtic i hi 

havia hagut un incident. José Montilla va negar qualsevol tipus d’inseguretat 

per a la comunitat jueva, va condemnar els incidents i ho va atribuir a la 

delicada situació que vivia el conflicte palestí-israelià.  

 

 És interessant reflexionar sobre aquesta polèmica diplomàtica entre el 

llavors conseller d’interior i l’ambaixador d’Israel, una situació inimaginable 

durant els successius governs de Jordi Pujol que mantenia unes relacions 

excel·lentment acrítiques amb l’Estat jueu. L’any 2009 la Candidatura d’Unitat 

Popular (CUP) encara no havia entrat en la primera línia del panorama polític, 

pel que el principal partit que defensava la causa palestina era ICV, del qual 

Joan Saura n’era el president. El gener d’aquell mateix any, el llavors conseller 

																																																								
43 Jose Maria Martí Font (06.02.2009), El embajador pide a Saura que se disculpe A: El País 
[en línia] <https://elpais.com/diario/2009/02/06/catalunya/1233886051_850215.html> 
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d’interior de la Generalitat, Joan Saura va afirmar en un article a la premsa que 

“el lanzamiento de mísiles de Hamás a la población israelí es inadmisible. Pero 

la intervención militar de Israel está siendo totalmente desproporcionada, y está 

provocando un grave sufrimiento entre la población civil palestina44”. Aquest 

escrit, on Saura explica el motiu de la seva participació en la manifestació que 

condemnava les accions d’Israel a la Franja de Gaza, desprèn una certa 

‘necessitat’ de donar explicacions que fa pensar en la capacitat d’influència 

d’aquest Estat i de la comunitat jueva en el govern. “Rechazar la intervención 

militar de Israel no pretende cuestionar su legítimo derecho a garantizar su 

propia Seguridad. Pero incluso teniendo en cuenta exclusivamente este punto 

de vista, la respuesta militar es totalmente contraproducente [...] 45”. 

 

 Durant els anys del tripartit es va evidenciar en certes ocasions les 

diferències entre ERC i ICV pel que fa al seu posicionament en el conflicte 

palestí-israelià. Mentre que la primera formació mantenia una posició més 

indulgent i, per tant, en certa mesura còmplice amb les accions d’Israel; la 

segona es mostrava intransigent amb les seves polítiques de repressió i terror 

contra la comunitat palestina. Un exemple d’aquesta dinàmica diferenciada el 

trobem en la celebració de la Diada Nacional de l’any 2009, en que va ser 

convidada pel govern una cantant d’origen israelià, que va actuar al Parc de la 

Ciutadella enmig de la polèmica. La portaveu d’ICV, Dolors Camats, es va 

mostrar contrària a l’elecció de la israeliana, mentre que el llavors vice-

president de l’executiu, Carod-Rovira assegurava que “estem posant a 

Barcelona en el mapa de la judeofòbia i, al pas que anem, aviat competirem 

amb Teheran46”. El secretari general d’ICV, Joan Herrera defensava a la 

portaveu del seu grup, ja que encara que la cantant sempre s’havia manifestat 

a favor de la pau, en l’última invasió d’Israel a Gaza es va mostrar bel·ligerant. 

Joan Herrera va qualificar de desproporcionades les declaracions de Carod-

																																																								
44 Joan Saura (15.01.2009), Otra vez Palestina A: El Periódico Barcelona [En línia] 
<https://www.elperiodico.com/es/opinion/20090115/articulo-de-joan-saura-otra-vez-palestina-
8586> 
45 Joan Saura (15.01.2009) 
46 Sílvia Barroso (11.09.2009), ERC i ICV converteixen la dia en un camp de batalla per 
Palestina i Israel A: El Punt Avui [En línia] <http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-
politica/289511--erc-i-icv-converteixen-la-diada-en-un-camp-de-batalla-per-palestina-i-israel-
.html> 
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Rovira. Un altre dirigent destacat d’ICV i gran defensor de la causa palestina és 

Raül Romeva, –que va encapçalar la candidatura de Junts pel Sí l’any 2015–, i 

que durant la seva etapa d’eurodiputat es va oposar a l’acord d’associació 

econòmica entre Israel i la Unió Europea l’any 2008. En diverses ocasions, l’ex 

conseller d’Afers Exteriors i relacions internacionals de la Generalitat, Romeva 

ha mostrat la seva solidaritat amb el poble palestí i ha recolzat el moviment 

pacífic Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), que promou el boicot a Israel 

per tal d’acabar amb el règim colonialista imposat a Palestina.  

 

 Actualment, la coalició electoral Catalunya en Comú-Podem, 

encapçalada per Xavier Domènech i formada per Catalunya en Comú, Podem, 

ICV i EUiA entre d’altres, manté la mateixa posició respecte al conflicte palestí-

israelià que la defensada per ICV. Tal com la formació Barcelona en Comú, la 

presidenta de la qual és l’actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va 

aprovar l’any 2017 una moció a l’Ajuntament de Barcelona que condemnava 

l’ocupació israeliana i les polítiques de colonització als territoris palestins. 

 

 3.3 L’era del procés (2010-2015) 
Després de dues legislatures de governs del Tripartit, CiU va guanyar les 

eleccions el novembre del 2010 amb majoria simple i Artur Mas va ser investit 

president de la Generalitat. En aquella jornada electoral, el PSC va obtenir els 

pitjors resultats de la seva història a Catalunya, fet que va impossibilitar que 

tornessin a pactar amb ERC i ICV, ja que no sumaven prou escons per 

revalidar un nou tripartit. Paral·lelament, el PPC d’Alícia Sánchez Camacho va 

aconseguir els millors resultats des de la restauració de la democràcia, erigint-

se com a tercera força al Parlament. A les urnes la majoria dels catalans van 

manifestar el seu descontentament amb les polítiques del Tripartit i l’hemicicle 

va efectuar un clar gir a la dreta. A més a més, en aquesta legislatura, 

Ciudadanos, la nova formació política d’Albert Rivera, va entrar al Parlament de 

Catalunya amb tres escons presentant-se com un alternativa rejovenida a la 

dreta ja coneguda i amb la voluntat d’acabar com el que anomenen “la 

imposició del nacionalisme català”. Cal contextualitzar aquestes eleccions dos 

anys després de l’esclat de la bombolla immobiliària, en plena crisi econòmica i 
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amb un alt número d’aturats. L’Estat espanyol es trobava immers en una greu 

crisi econòmica i de valors i, a Catalunya, van ressorgir amb força les veus 

crítiques amb el model territorial de 1978. Actors com l’Assemblea Nacional 

Catalana (ANC)47, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) o 

Òmnium Cultural són indispensables per comprendre l’auge de 

l’independentisme però, sobretot, l’organització i la canalització de les 

reivindicacions de la societat civil independentista. Tot i el gir a la dreta que van 

evidenciar aquestes eleccions, el principal reclam de la campanya de CiU va 

ser l’exigència d’un pacte fiscal a Madrid, semblant al del País Basc i Navarra, 

al que també donava suport ERC. D’aquesta manera, encara que les 

formacions de dreta i centre-dreta van augmentar en número de vots, CiU i 

ERC s’acostaven gràcies al seu programa sobiranista. En aquesta campanya 

electoral es va posar de manifest la deriva independentista de CiU i de la que 

Unió no en va voler formar part. De fet, aquest interès per l’independentisme 

del partit de Mas, que històricament s’havia definit com una formació 

nacionalista catalana, es pot explicar per les reivindicacions d’una gran part de 

la ciutadania que defensava la necessitat de que Catalunya decidís el seu futur.  

 

 La primera gran mostra de l’auge de l’independentisme en la societat 

catalana va ser la manifestació Som una nació, nosaltres decidim. La 

mobilització va tenir lloc el 10 de juliol del 2010 com a resposta al fallo del 

Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucionals 14 articles de l’Estatut 

en un recurs presentat anys abans pel PP. Aquesta manifestació multitudinària, 

convocada per la plataforma pel Dret a Decidir i recolzada per totes les 

formacions polítiques menys el PP i C’s, es pot considerar la primera fita del 

procés sobiranista: una demostració d’unitat del catalanisme que reclamava el 

dret a decidir. Si bé en altres ocasions ja s’havien dut a terme manifestacions 

sobiranistes, aquesta mobilització va aplegar 1.1 milions de persones segons 

xifres de la Guàrdia Urbana. En un editorial conjunt publicat per diversos diaris 

a Catalunya un any abans sota el títol La dignidad de Catalunya, el món del 

																																																								
47  L’Assemblea Nacional Catalana es va fundar l’any 2011 amb l’objectiu d’unir 
l’independentisme des de la societat civil. En una entrevista a El Punt Avui Oriol Sallas, tresorer 
de l’ANC entre 2014 i 2015, va assegurar que la principal font d’ingressos era el marxandatge, 
a més dels donatius i de les quotes dels socis 9/5/2014. L’ANC, que compta amb diverses 
assemblees exteriors, entre elles Israel per la independència amb seu a Tel Aviv.  
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periodisme ja mostrava la seva indignació i preocupació per les actuacions del 

TC i les conseqüències que això tindria en la societat catalana. “Hay un 

creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen 

percibiendo la identidad catalana como el defecto de fabricación que impide a 

España alcanzar una soñada e imposible uniformidad”48. 

 

 L’onze de setembre del 2012 ha estat interpretat des d’alguns sectors de 

la narrativa independentista com un punt de no retorn. La manifestació 

multitudinària que va tenir lloc a Barcelona sota el lema Catalunya, nou Estat 

d’Europa organitzada per l’ANC va reunir un milió i mig de persones segons 

dades de la Guàrdia Urbana i es va convertir en una de les manifestacions més 

multitudinàries de la història de Catalunya. La reivindicació que més es va fer 

sentir va ser el crit de la llavors presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, corejat 

per a milers de persones: “President, volem votar”. Tant és així que de les 

reivindicacions d’aquesta manifestació se’n va fer ressò mitjans de comunicació 

de gran prestigi internacional com The Guardian –Catalan independence rally 

brings Barcelona to a standstill49– o The New York Times –Protest rally in 

Catalonia adds a worry for Spain50. En l’espot que va fer servir l’ANC per 

encoratjar la participació de la ciutadania a la mobilització diverses 

personalitats del món de l’acadèmia i la cultura recitaven els versos de La pell 

del brau de Salvador Espriu: “Escolta, Sepharad: els homes no poden ser si no 

són lliures”. El poemari d’Espriu és un símbol contra la lluita antifranquista i, a la 

vegada, un conegut paral·lelisme entre la situació dels jueus a Espanya i la 

dels catalans en l’actualitat del moment en una Espanya que criminalitzava les 

diferències entre els pobles. A partir d’aquesta mobilització, les reivindicacions 

independentistes van adquirir un to més bel·ligerant, en tant que el govern 

espanyol seguia amb la seva negativa d’organitzar un referèndum pactat.  

 

																																																								
48 Editorial (26.11.2009), La dignidad de Catalunya A: La Vanguardia [En línia] 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20091126/53831123016/la-dignidad-de-catalunya.html> 
49 Stephen Burgen (12.11.2012), Catalan independence rally brings Barcelona to a standstill. A: 
The Guardian [en línia] <https://www.theguardian.com/world/2012/sep/11/catalan-
independence-rally-barcelona> 
50 Raphael Minder (12.11.2012), Protest rally in Catalonia adds a worry for Spain A: The New 
York Times [en línia] <https://www.nytimes.com/2012/09/12/world/europe/12iht-
barcelona12.html> 
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 Les reaccions a aquesta manifestació, que situava la qüestió de la 

independència a la primer plana de l’agenda política, no es van fer esperar i, el 

llavors president de la Generalitat, Artur Mas, va convocar eleccions 

anticipades pel 25 de novembre. Abans de la celebració dels comicis i en l’últim 

plenari de la legislatura, el Parlament va aprovar una resolució amb els vots a 

favor de de CiU, ERC, ICV-EUiA, SI i el vot del llavors diputat socialista, Ernest 

Maragall, per a celebrar un referèndum d’autodeterminació, tot i la negativa del 

govern espanyol. La campanya electoral del 25-N va tenir un caràcter 

plebiscitari, a favor o en contra del dret d’autodeterminació El resultat 

d’aquestes eleccions va ser clar: mentre que CiU va perdre una part 

significativa del suport electoral, –de 62 a 50 escons–, va seguir sortint-ne 

vencedor. Tanmateix, la llista d’ERC encapçalada per Oriol Junqueras va 

aconseguir el doble d’escons que en les eleccions anteriors, fet que va 

certificar l’ascens de l’independentisme. D’aquesta manera ERC passava de 

ser cinquena força amb 10 escons a segona força amb 21, col·locant-se davant 

del PSC de Pere Navarro. Artur Mas va ser investit de nou president de la 

Generalitat, gràcies a la majoria absoluta formada per CiU i ERC. El pacte de 

governabilitat entre Artur Mas i el vicepresident, Oriol Junqueras incloïa “la 

consulta sobre el futur polític de Catalunya”. En aquestes eleccions va entrar 

un nou actor polític al Parlament: la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que 

lluita per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans. Aquesta nova 

formació política de l’esquerra alternativa i independentista serà la més 

contundent a l’hora de criticar les polítiques de l’Estat d’Israel i defensar el dret 

d’autodeterminació del poble palestí.  

 

 Durant els mesos següents, les formacions polítiques partidàries del 

referèndum van començar a treballar en l’organització d’una consulta popular 

no vinculant que responia a la demanda de gran part de la societat catalana. El 

desembre d’aquell mateix any, el president de la Generalitat va anunciar la 

convocatòria d’un referèndum pel dia 9 de novembre del 2014. La resposta del 

govern de Mariano Rajoy no es va fer esperar i aquest va advertir que no es 

celebraria tal referèndum, ja que anava en contra de la Constitució. Sense 

diàleg entre ambdues parts, el Parlament de Catalunya va enviar una petició 

per al Congrés dels Diputats per a que la Generalitat pogués adquirir la 
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competència per autoritzar el referèndum. Aquesta petició va ser rebutjada amb 

un 86% dels vots al Congrés dels Diputats. Davant aquesta negativa CiU i ERC 

va impulsar una iniciativa parlamentària per aprovar una llei de consultes per a 

crear un marc legal que emparés la celebració de la consulta. Tanmateix, el 

procés va ser suspès pel Tribunal Constitucional en acceptar a tràmit els 

recursos d’inconstitucionalitat que va presentar el govern de Mariano Rajoy. La 

consulta es va acabar celebrant el )-N com un procés de participació ciutadana 

no vinculant. Segons dades de la Generalitat, un 29,5% dels vots va ser 

favorable a la fórmula Sí-Sí. Cal tenir en compte que en aquesta consulta el 

cens va variar: es va permetre el vot a partir dels 16 anys i també als 

estrangers amb document de residència. Tres anys més tard, el TC va 

inhabilitar a l’expresident Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau 

per desobediència i van ser condemnats a assumir altes multes.  

 

 3.3.1 L’admiració de l’elit convergent per l’Estat d’Israel 
Amb el retorn de CiU a la presidència de la Generalitat, es van tornar a 

intensificar les relacions amb Israel. Si bé en matèria de col·laboració 

empresarial i comercial aquestes sempre han estat excel·lentment fluïdes, l’any 

2012 es va aconseguir una xifra record d’exportacions catalanes a Israel per 

valor de 306,9 milions d’euros51. En la primera visita institucional de Mas a 

Israel com a president de la Generalitat, que va durar quatre dies i va tenir com 

a objectiu principal estrènyer els llaços de cooperació econòmica, aquest no va 

visitar els territoris palestins ni es va entrevistar amb cap mandatari palestí. 

Aquest gest va ser durament criticat, ja que apart de no viatjar a Ramala, la 

capital de l’Autoritat Palestina, per a reunir-se amb algun dels seus 

representants, l’expresident va visitar Jerusalem Est, territori palestí ocupat per 

Israel, acompanyat de mandataris israelians. Un gest que s’interpreta com la 

legitimació de l’ocupació israeliana. L’ambaixador de Palestina a Espanya, 

Musa Amer Odeh, va declarar que “els dirigents europeus que visiten 

Jerusalem Est ho han de fer amb la part palestina, ja que és un territori ocupat 

																																																								
51 (9.11.2013), Artur Mas llegó a Israel para una visita empresarial de 4 días A: El diario.es [en 
línia] [consultat: 15.04.2018] <https://www.eldiario.es/politica/Artur-llego-Israel-visita-
empresarial_0_194930806.html> 
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per la força”52. A més a més, en el marc d’una dura política de retallades a 

l’escola i la sanitat, el president es va desplaçar amb una comitiva de 60 

persones i sense escatimar en despeses. Aquest viatge de Mas a Israel li va 

comportar dures crítiques de l’oposició, especialment per haver ignorat a les 

autoritats i al poble palestí en haver visitat Jerusalem Est sense el seu 

acompanyament53. 

 

 Una altra de les polèmiques que va deixar aquest viatge va ser la reunió 

de Mas amb el llavors president d’Israel, Simon Peres, que es va realitzar amb 

dues banderes israelianes i sense la presència de la bandera espanyola, com 

s’acostuma a fer en la visita d’un mandatari espanyol. Aquest fet va ser molt 

criticat per la premsa espanyola en que s’especificava la qualitat de líder 

autonòmic de Mas i les complicitats entre Catalunya i Israel. En aquesta línia, 

val a dir que la visita que Jordi Pujol va realitzar a Israel l’any 1987, un any 

després del restabliment de les relacions diplomàtiques entre ambdós països, 

comptava amb el suport i les facilitats del govern de Felipe González, mentre 

que aquest viatge d’Artur Mas va ser interpretat com una amenaça per part del 

govern central a causa de la voluntat de l’expresident d’internacionalitzar el 

procés. En una conferència pronunciada a la Universitat de Tel Aviv, 

l’expresident va afirmar que “Israel és clarament un company de viatge escollit 

per a Catalunya”. Una al·lusió que anava més enllà del terreny econòmic, ja 

que “[...] el nacionalismo catalán conservador siempre ha visto en Israel, si no 

un aliado, como mínimo un actor internacional de primer nivel con una 

sensibilidad especial hacia sus aspiracions nacionales54”. En una entrevista a 

l’agència EFE i recollida per diversos mitjans, Mas assegurava que “en muchos 

aspectos, sobretodo culturales, Cataluña se erige como una especie de 

																																																								
52 María Jesús Cañizares (14.11.2013), Alud de críticas al viaje de Mas a Israel A: ABC [en 
línia] [consultat: 15.04.2018]  <http://www.abc.es/espana/20131114/abci-artur-israel-
201311132030.html> 
53 Ferran Casas (20.11.2013), Mas i la CUP s’enfronten pel conflicto entre Israel i Palestina A: 
Diari Ara [en línia] [consultat 15.04.2018] <https://www.ara.cat/politica/MAS-CONTROL-
PARLAMENT_0_1033096827.html> 
 
54 Miquel Noguer (10.11.2013), Mas pide el apoyo de Israel ante el momento único que vive 
Catalunya A: El País [en línia] [15.04.2018] 
<https://elpais.com/ccaa/2013/11/10/catalunya/1384112802_459948.html> 
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anomalía en España. De alguna manera esta es también la causa de nuestra 

aproximación a Israel55”. 

 

 L’any 2016 l’Associació Catalana d’Amics d’Israel (ACAI) i la Comunitat 

Israelita de Barcelona (CIB) van atorgar un premi a l’expresident i llavors líder 

de CDC, Artur Mas, per haver promogut la col·laboració entre ambdós països. 

En el seu discurs, Mas va assegurar que “com a Israel, a Catalunya també hi 

ha un poble determinat a ser lliure” i va recordar els viatges realitzats 

anteriorment a Israel, ja que “des de la Catalunya recuperada ens fixaven en 

Israel i organitzàvem jornades quan no estava de moda, però era necessari per 

a una nació com la catalana”. Un altre exemple de la concepció d’Israel com un 

dels aliats principals de Catalunya per part de l’elit política convergent va tenir 

lloc durant una conferència pronunciada per l’exresponsable de RRII de CDC i 

president de la fundació CATmón, Víctor Terradellas i Maré, i presentada per 

Artur Mas a la Universitat de Barcelona, en que es va apuntar Israel, Alemanya 

i els Estats Units com els aliats naturals de Catalunya56.  

 

 Tal com ha quedat demostrat, la relació filoisraeliana i la complicitat dels 

líders de CDC amb l’Estat jueu es va iniciar amb Jordi Pujol com a fundador del 

partit, va continuar amb el seu successor Artur Mas i, en l’actualitat, segueix 

estant present en Carles Puigdemont –encara que CDC hagi passat a 

anomenar-se PDeCAT. Un exemple d’aquesta simpatia de Puigdemont cap al 

sionisme, tal com s’assenyalava en la introducció, és el tuit en que mostrava la 

seva admiració i respecte per Israel el passat 19 d’abril del 2018, quan es 

commemoraven 70 anys de la creació d’aquest Estat, seguint el calendari jueu, 

i de la naqba palestina. Les reaccions a la controvertida felicitació de 

Puigdemont que, expressava el suposat “respecte que s’havia guanyat Israel a 

Catalunya”, no es van fer esperar. Un cop més l’intercanvi de tuits va 

evidenciar la pluralitat d’idees en l’independentisme polític, que pel que fa al 

																																																								
55 Brais Benítez (11.11.2013), CiU estrecha lazos con Israel A: La Marea [en línia]  [consultat: 
15.04.2018] <https://www.lamarea.com/2013/11/11/artur-mas-e-israel/> 
56 Víctor Tarradellas (21.09.2016), en l’entrevista “Víctor Tarradellas: Israel, Alemanya i els 
Estats Units són els nostres aliats naturals A: Vilaweb [en línia] [consultat 16.04.2018] 
<https://www.vilaweb.cat/noticies/victor-terradellas-israel-alemanya-i-els-estats-units-son-els-
nostres-aliats-naturals/> 
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conflicte palestí-israelià, sembla irreconciliable. En l’extrem oposat al PDeCAT, 

la posició de la CUP que es defineixen com a pro-palestins, anti-sionistes i es 

refereixen freqüentment a Israel com a Estat genocida. En un sentit semblant al 

de la CUP, s’expressava també a través de Twitter el líder de Podem, Xavier 

Domènech, que es desvinculava del suposat respecte que s’ha guanyat Israel 

a Catalunya segons el tuit de Puigdemont. Podem, una coalició electoral 

integrada per Catalunya en Comú, Podem, Barcelona en Comú, ICV i EUiA, 

s’ha mostrat, com les formacions que l’integren, contrària a l’ocupació de 

Palestina i molt crítica amb les polítiques repressores i asfixiants que Israel 

aplica sobre la comunitat palestina.  

 3.3.2 L’Esquerra Independentista pro-palestina i anti-sionista 
 

El precedent de la CUP va ser l’Assemblea Municipal de l’Esquerra 

Independentista (AMEI), que aplegava diverses candidatures de l’Esquerra 

Independentista l’any 1986. El naixement del Partit Socialista d’Alliberament 

Nacional (PSAN), escindit del Front Nacional de Catalunya (FNC), és el que 

donarà lloc a l’Esquerra Independentista. La CUP es va inscriure com a 

formació política l’any 1987 agrupant el Moviment d’Esquerra Nacionalista 

(MEN) i el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) per a presentar-se a les 

eleccions municipals. Aquestes formacions de l’Esquerra Independentista van 

aconseguir 50 regidors en les eleccions de 1987 i 40 en els comicis de 1991. 

Per aquest motiu en les dues properes eleccions municipals es van presentar 

en candidatures conjuntes amb ERC i ICV. Entre els anys 2000 i 2002 van tenir 

lloc els processos de Vinarós en que es va acordar que l’acció de les CUP 

seguiria en l’àmbit municipal. No va ser fins l’any 2012 en que les bases van 

acordar la participació de la CUP-Esquerra Alternativa en les eleccions 

parlamentàries, en les que va aconseguir tres diputats: David Fernández, 

Georgina Rieradevall i Quim Arrufat. L’entrada de la CUP al Parlament va 

significar una nova manera de fer política: s’organitzen de forma assembleària, 

cada legislatura canvien els representants de la formació i lluiten per 

aconseguir la independència política i social dels Països Catalans. El fet és que 

des de la seva entrada a la cambra catalana s’han convertit en un actor clau 

dins el sector independentista. En aquesta línia, els 10 diputats que la CUP va 
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aconseguir en les eleccions autonòmiques del 2015 van ser decisius per a la 

investidura del president de la Generalitat. La condició de la CUP era que Junts 

pel Sí escollís un candidat a la presidència que no fos Artur Mas i, en el marc 

de les negociacions entre ambdues formacions polítiques, van tenir lloc les 

polèmiques declaracions d’un diputat de Junts pel Sí que l’ex diputada de la 

CUP, Anna Gabriel, va desvetllar a RAC 1. Gabriel va assegurar que un 

representant de Junts pel Sí havia afirmat “el cap d’un israelià val més que el 

de deu palestins”. Aquestes declaracions posen de manifest una metàfora 

racista i classista que identifica l’ex president Artur Mas com l’israelià privilegiat 

a Catalunya mentre que els deu diputats de la CUP se’ls compara amb la 

població palestina, com a innecessària i insignificant. Resulta interessant veure 

com els paral·lelismes entre el poble jueu i alguns sectors del catalanisme 

conservador que podrien semblar llunyans, els tracen ells mateixos. 

 

 L’entrada de la CUP a les institucions va suposar que ideologies que 

majoritàriament s’expressaven en organitzacions municipalistes i als carrers, 

tinguin la seva representació al Parlament amb un programa d’esquerra 

independentista catalana. “Nítidamente independentista, antropológicamente 

anticapitalista i radicalmente democrática en formes de hacer, basadas en 

patrones colectivos de asambleas y auto-organización 57 ”. I, a la vegada, 

aquesta formació va suposar una condemna rotunda a la corrupció perpetrada 

per institucions i personalitats, ja que la CUP no ha de defensar ni encobrir els 

interessos de cap multinacional o empresa poderosa. “Ens veiem a l’infern. El 

seu infern és la nostra esperança. Fins aviat, gàngster. Fora la màfia”, va 

etzibar David Fernández a l’ex director de Bankia vinculat al PP, Rodrigo Rato 

en la comissió de control. David Fernández, diputat de la CUP en la legislatura 

del 2012 a 2015 i periodista de professió, va iniciar la seva primera intervenció 

al Parlament amb un “bona nit Països Catalans, bona nit Palestina”, ja que “si 

la injustícia té un nom és Palestina” tal com va afirmar en unes preguntes al 

programa d’humor Polònia de TV3. Una clara declaració de principis i 

d’intencions que no va agradar a una part de la cambra ja que, anys després, 
																																																								
57 David Fernández (24.04.2012) en l’entrevista La CUP estamos con los kurdos, los palestinos 
y los saharauis, esa es nuestra liba A: Jot Down [en línia] 
<http://www.jotdown.es/2015/04/david-fernandez-la-cup-somos-los-kurdos-los-palestinos-y-los-
saharauis-esa-es-nuestra-liga/> 
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Fernández va assegurar que “un representant governamental li va demanar 

que deixés de dir el nom de Palestina en les seves intervencions 

parlamentàries i el va avisar que Israel podia ser de gran ajuda en el procés 

independentista català 58 . En diverses ocasions Fernández ha qualificat 

‘d’indesitjable’ que Israel pogués ser aliat d’una Catalunya independent. De fet, 

des de l’entrada de la CUP a les institucions parlamentàries s’ha convertit en la 

principal defensora de la causa palestina en l’àmbit polític i ha acusat als 

dirigents de CiU de ser còmplices d’Israel. Pel que fa a la incendiària decisió 

del president dels Estats Units, Donald Trump, de traslladar la ambaixada dels 

EUA a Jerusalem, reconeixent així la capitalitat israeliana de la ciutat santa, 

Anna Gabriel va començar un míting de la CUP exclamant “tregui les seves 

brutes mans de Palestina”, parafrasejant un històric dirigent d’Herri Batasuna 

que va exhortar aquesta mateixa frase al govern central. 

 

 La solidaritat i el suport en la lluita pel dret d’autodeterminació dels 

pobles és un dels principis fonamentals de l’Esquerra Independentista, que 

denuncia les polítiques colonialistes i les agressions econòmiques que 

infligeixen els Estats occidentals en favor dels seus propis interessos. En el 

conflicte palestí-israelià la CUP ha mostrat repetidament el seu suport a la 

comunitat palestina titllant a Israel d’Estat genocida per les seves polítiques 

repressives i acusant-lo de dur a terme una neteja ètnica contra el poble 

palestí. Precisament, ‘neteja ètnica’ és el terme que fa servir l’historiador 

israelià Ilan Pappe per a referir-se a la matança que Israel va dur a terme sobre 

Palestina l’any 1948 i que, en la narrativa palestina, es coneix com a naqba 

(catàstrofe, en llengua àrab). Pappe, professor d’Història de la Universitat de 

Haifa, assegura que el terme ‘neteja ètnica “implica una acusació directa i una 

referència als culpables, no només en el passat sinó també en el present. I, el 

que és molt més important, connecta polítiques com les que van destruir 

Palestina el 1948, amb una ideologia”59. De fet, l’Organització Mundial Sionista 

que va planificar les accions d’Israel i la Haganà –organització paramilitar jueva 

que va combatre contra el Mandat Britànic de Palestina i per la creació de 
																																																								
 
59 Ilan Pappé (24.11.2006), Llamando las cosas por su nombre: La limpieza étnica de Palestina 
de 1948. A: observatori.org [en línia ] 
<http://www.observatori.org/paises/pais_53/documentos/E_PAPPE.pdf> 



	 50	

l’Estat d’Israel, que va ser incorporada a l’exèrcit– es va transformar en el 

govern d’Israel un cop declarada la independència. En aquest sentit, Pappe 

resol que la ideologia que va dur a terme i legitimar la neteja ètnica de 

Palestina és la que, encara avui, es presenta com el govern d’Israel.  

 

 Enfront aquest conflicte, clarament desproporcionat, en que Israel porta 

70 anys duent a terme polítiques de colonització tant a nivell social, polític com 

econòmic; la CUP i altres formacions com Catalunya En Comú-Podem han 

mostrat el seu suport a la campanya internacional no violenta anomenada 

Boicot, Desinversions i Sancions (BDS Movement) contra la colonització, el 

règim d’aparheid i l’ocupació israeliana. Aquest moviment, que ha estat 

criminalitzat de forma sistemàtica pel govern d’Israel, acusant als seus 

integrants d’antisemites, té com a objectiu boicotejar aquelles empreses i 

aquells productes que contribueixen en l’ocupació de Palestina. L’any 2017 

l’Ajuntament de Barcelona, encapçalat per l’alcaldessa Ada Colau, va aprovar 

una moció que condemnava l’ocupació israeliana, les polítiques de colonització 

dels territoris palestins i legitimava la campanya de BDS amb els vots 

favorables de la CUP, Barcelona en Comú, ERC i el PSC. Per la seva banda, 

PP i C’s hi van votar en contra, mentre que el PDeCat s’hi va abstenir. Aquesta 

dinàmica de vot respecte als temes que fan referència al conflicte palestí-

israelià és l’habitual en l’àmbit de la política catalana, encara que havent 

analitzat casos al detall, veiem que és molt més ambigua del que pot semblar a 

primera vista.  
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4. Conclusions: per què una gran part catalanisme s’emmiralla 
en el sinonisme i no pas en el dret d’autodeterminació del 
poble palestí?  
  
Tenint en compte l’anàlisi realitzat en aquest treball d’investigació, resulta difícil 

comprendre perquè una part important del catalanisme, encara a dia d’avui, 

segueix essent filo-israeliana, tot i les evidents violacions dels Drets Humans 

que Israel du a terme contra la comunitat palestina. A més a més, des d’alguns 

sectors del catalanisme conservador i del de caire més progressista s’ha 

assenyalat l’Estat jueu com un dels principals aliats que hauria de tenir una 

hipotètica Catalunya independent. Aquesta relació entre Catalunya i Israel 

forjada durant els anys de pujolisme, que va seguir vigent durant els dos 

tripartits i va recuperar el seu to acrític amb el govern d’Artur Mas, és una de 

les incoherències més grans quan es reivindica Catalunya com una terra 

solidària i d’acollida.  

  

 Com s’explica la concepció d’Israel com un cas d’èxit des d’una part del 

catalanisme, rebutjant de forma vehementment per l’Esquerra Independentista i 

les formacions com ICV i Podem? Primerament hem de considerar que 

majoritàriament, els simpatitzants de l’Estat jueu en l’àmbit polític catalanista 

formen part de l’antiga CDC i, en menor mesura, d’ERC. Unes relacions filo-

israelians que troben els seus antecedents en les relacions filo-semites del 

catalanisme de la Renaixença i que, en alguns casos, semblen no haver 

evolucionat. La concepció d’Israel com un cas d’èxit només es pot explicar des 

d’una perspectiva eurocèntrica emmarcada en els patrons colonials 

occidentals, segons els quals la població que habita territoris més enllà 

d’Europa i els Estats Units és considerada obertament inferior. Motiu pel qual, 

es legitima la subordinació de les necessitats i els interessos de la població que 

habita ‘la resta del món’, als interessos de les potències dominants, que 

construeixen relacions desiguals i de submissió econòmica, social i cultural. Al 

cap i a la fi, els creadors de l’Estat d’Israel eren jueus asquenazites, és a dir, 

jueus blancs d’origen europeu com Theodor Herzl, que va néixer a l’imperi 

Austrohongarès i està considerat el pare del sionisme modern o David Ben 
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Gurion, d’origen polonès, que va ser el primer ministre d’Israel i qui va declarar 

la independència. Una constant que es manté entre la classe política actual: el 

primer ministre, Benjamín Netanyahu va néixer a Tel Aviv però la seva família 

és descendent de lituans. En conseqüència, el sionisme és un moviment 

nacionalista d’origen europeu que ha reivindicat i ocupat un territori que forma 

part de l’anomenada ‘resta del món’. Palestina havia estat durant segles una 

província de l’imperi otomà i, a partir dels acords d’Skyes Picot de 1917, va 

esdevenir una colònia britànica coneguda com el Mandat Britànic de Palestina. 

La població que habitava la Palestina otomana i, posteriorment, el Mandat 

Britànic, ha estat descrita en diverses ocasions com ‘tribus àrabs’. Una 

expressió carregada d’intencionalitat, que contraposa aquestes ‘tribus àrabs’ al 

poble jueu, per suposat, superior i amb una missió civilitzadora. En definitiva, 

els palestins són àrabs i, dins de l’imaginari col·lectiu occidental d’una gran part 

de la població, segueixen essent relacionats amb la barbàrie, el fanatisme i el 

salvatgisme. Tal com demostra el present treball d’investigació, per una gran 

part del catalanisme conservador i del de caire més progressista, resulta més 

fàcil emmirallar-se en el sionisme, com un nacionalisme d’origen europeu que 

ha colonitzat Palestina en favor de les seves reivindicacions nacionals, que no 

pas amb un poble oprimit que fa 70 anys que lluita per la seva independència.  

 

 Un exemple d’aquest posicionament irreconciliable entre els partits 

independentistes es va posar de manifest el 10 de juliol del 2014. El Parlament 

de Catalunya va rebutjar un moció presentada ICV, que tenia com a objectiu 

que l’administració catalana assumís el compromís de no impulsar cap tipus 

d’acord més amb empreses i institucions israelianes que tinguessin un paper 

directe i demostrat en l’ocupació i colonització il·legal dels territoris palestins. 

En aquesta també es reclamava el dret d’autodeterminació del poble palestí, 

kurd i sahrauí. ERC, PSC, ICV i la CUP van votar a favor del dret 

d’autodeterminació del poble palestí, mentre que CiU, C’s i PPC va votar en 

contra. Finalment, la moció va ser rebutjada i, el punt que feia referència a 

Palestina, va evidenciar la divisió que hi ha a la cambra catalana essent 

rebutjat amb 66 vots en contra i 65 a favor. Tal com s’apuntava en un article al 

diari Ara, “en un moment en què la situació política a Catalunya està centrada 
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en el dret dels ciutadans a decidir quin és el seu estat, el màxim òrgan legislatiu 

del país ha fet gala d’un complexa i confosa divisió”60.  

 

 En un primer moment podria sobtar que un partit com CiU, –

històricament nacionalista i, en l’actualitat, obertament independentista–, pugui 

no estar a favor del dret d’autodeterminació de tres pobles que es troben 

oprimits i lluiten per la creació d’un estat propi. Salvant les distàncies amb la 

situació catalana, seria fàcil pensar que CiU podria haver-se identificat amb 

aquests pobles que també reclamen el seu dret d’autodeterminació, però la 

realitat és ben diferent. Tal i com s’ha demostrat en el present treball CDC, CIU 

i, en l’actualitat, el PDeCAT han estat formacions polítiques pro-sionistes, 

hereves del catalanisme conservador de la Renaixença. Nogensmenys, un dels 

principals símbols del catalanisme de la democràcia ha estat Jordi Pujol, 

fundador de CDC, 23 anys president de la Generalitat i conegut admirador i 

simpatitzant de l’Estat d’Israel, que ha fet gala del seu suport incondicional a la 

causa sionista. L’ex president s’ha mostrat en diverses ocasions a favor de la 

solució dels dos Estats, encara que sempre ho ha fet des d’una perspectiva 

marcadament pro-sionista. 

 
 “Los árabes tienen razón cuando dicen que el Holocausto no fue obra suya, si 

 no de europeos. No solo alemanes. No solo nazis. ¿Por qué, preguntan, la 

 reparación tiene que ir a cargo nuestro? Yo he dicho antes que el Estado de 

 Israel sólo podía establecerse en esta tierra. Ni en Uganda ni en un Land 

 alemán como algún demagogo musulmán ha dicho. Porque Israel no es un 

 hecho solamente político, o económico, mecánico, sino que posee un alto 

 grado de componente místico”61.  

Aquesta admiració per la causa sionista de Jordi Pujol, que va ser el primer 

mandatari espanyol en realitzar un viatge oficial a l’Estat jueu, ha estat una 

constant en el partit que fundà. Tant és així que el seu successor polític, Artur 

Mas ha assenyalat en diverses ocasions paral·lelismes existents entre la 

realitat israeliana i la catalana. Tal com s’assenyalava en la introducció, l’ex 
																																																								
60 10.07.2014, CiU i PP, units al Parlament contra el dret d’autodeterminació de palestins, kurds 
i saharauis. Diari Ara [en línia] <https://www.ara.cat/politica/dret-autodeterminacio-palestina-
kurdistan-sahara_0_1172283034.html> 
61 10.07.2014, Diari Ara. 
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president i actual líder del PDeCAT, Carles Puigdemont, assegurava el passat 

19 d’abril del 2018 a Twitter, que Israel s’havia guanyat el respecte del poble 

català després de 70 anys d’independència. Una felicitació que va 

desencadenar una allau de crítiques: en primer lloc, per parlar en nom del 

‘poble català’ i, en segon, per ser d’una falta de sensibilitat i coherència 

extrema cap al poble palestí. El 14 de maig del 2018, Carles Puigdemont 

expressava, també, a través de Twitter, la seva condemna a la matança duta a 

terme per l’exercit israelià contra manifestants desarmats a la Franja de Gaza, 

que protestaven contra el trasllat de l’ambaixada dels Estats Units a Jerusalem, 

coincidint amb l’aniversari de la naqba palestina. Tot i la denuncia virtual de l’ex 

president, és ben sabut que les elits del catalanisme conservador veuen en 

l’experiència israeliana un model en el que emmirallar-se. Tal com han 

demostrat els successius governs de CiU, les relacions entre la Generalitat 

convergent i Israel han estat excel·lents i acrítiques, amb un Estat que ha 

establert un sistema de terror i aparheid contra la població palestina. Al cap i a 

la fi, el sionisme és un moviment nacionalista europeu, de tradició 

judeocristiana i ric, mentre que el poble palestí majoritàriament és àrab, 

musulmà i pobre pel que no desperta cap interès entre l’elit convergent. 

 Pel que fa a la posició d’ERC, que ha estat catalogada d’ambigua durant 

la redacció d’aquest treball, va votar a favor de la moció presentada per ICV 

que donava suport al dret d’autodeterminació del poble palestí. En aquesta 

línia, després de la declaració unilateral d’independència del 27 d’octubre del 

2017, el diputat del grup parlamentari d’ERC al Congrés, Joan Tardà, va enviar 

una carta al president de Palestina, Mahmud Abbas, expressant la seva 

solidaritat amb el poble palestí i, a la vegada, el seu disgust “per haver ignorat 

el dret d’autodeterminació de Catalunya”62. A més, el diputat d’ERC al Congrés, 

Gabriel Rufián, ha estat un dels polítics més crítics amb l’assassinat 

indiscriminat de manifestats a la Franja de Gaza dut a terme per Israel durant 

les protestes pel trasllat de l’ambaixada americana a Jerusalem. Tot i això, 

ERC ha estat un partit amb una posició tradicionalment ambigua respecte 

																																																								
62 21.11.2017,  ERC reprocha al presidente palestino que haya ignorado ·el derecho de 
autodeterminación catalán A: Europa Press [en linia] 
<Ehttp://www.europapress.es/nacional/noticia-erc-reprocha-presidente-palestino-haya-
ignorado-derecho-autodeterminacion-catalan-20171121140215.html> 
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aquest conflicte, tal com s’ha apuntat en la present investigació. Si bé és cert 

que els republicans han recolzat el reconeixement del dret d’autodeterminació 

del poble palestí i, en diverses ocasions, s’han manifestat contraris a les 

polítiques de terror i repressió aplicades per Israel, durant la seva participació 

en el govern del tripartit, ERC no es va caracteritzar per la seva bel·ligerància 

amb el règim establert per Israel ni per la seva denúncia de l’ocupació i la 

vulneració dels drets de la comunitat palestina. En termes generals ERC es 

manifesta a favor del dret d’autodeterminació del poble palestí però, al llarg de 

la història, certes figures han mostrat la seva simpatia amb la causa sionista, en 

menor o major grau, com Carod-Rovira o Pilar Rahola. 

 

 El partit que des de la seva entrada a les institucions ha denunciat de 

forma sistemàtica les violacions dels Drets Humans perpetrades per Israel i ha 

reivindicat la situació de la comunitat palestina és la CUP. El “bona nit Països 

Catalans, bona nit Palestina”, amb que l’ex diputat de la CUP David Fernández 

començava el primer discurs de la legislatura exemplifica la voluntat de donar 

visibilitat a Palestina, que sembla condemnada a l’oblit per la longevitat del 

conflicte i, evidentment, per la impunitat de la que gaudeix Israel. Els 

moviments de l’Esquerra Independentista, dels que forma part la CUP, són 

partidaris de l’internacionalisme com a moviment que reivindica la unió dels 

esforços de la classe obrera en l’àmbit mundial i, també, la solidaritat entre els 

pobles oprimits com és el cas de Palestina. És per això que, la CUP 

anticapitalista, socialista, euroescèptica i pancatalanista, qualifica l’Estat 

d’Israel com a Estat genocida per el sistema de control i de terror que ha creat 

a Palestina, una terra ocupada. A més, per la seva posició anticapitalista, 

aquesta formació no tem criticar les relacions entre empreses catalanes i 

israelianes, ja que és altament crítica amb la gestió feta pels anteriors governs. 

En la seva política d’actuació envers l’Estat d’Israel, l’aposta de la CUP és 

clara: subscriure el moviment BDS i trencar tots els vincles amb l’Estat jueu, i 

d’aquesta manera, no contribuir en l’ocupació dels territoris palestins i l’asfixia 

de la seva població. 
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5. Annex 

 5.1 El conflicte palestí-israelià després dels Acords d’Oslo  
 

Si bé s’esperava que els acords d’Oslo de 1993 proporcionessin un solució 

definitiva per aconseguir la pau al Llevant, el resultat d’aquestes negociacions 

va ser ben diferent. En primer lloc cal apuntar que aquests acords es van 

celebrar amb els Estats Units com a suposat ‘intermediari imparcial’, que havia 

de vetllar pels interessos d’ambdues parts. Un paper més que qüestionable 

tenint en compte que els Estats Units ha estat el principal aliat i finançador 

d’Israel des de la seva declaració d’independència. En aquest sentit, les 

negociacions es van dur a terme des de la desigualtat i el desequilibri, que ja 

caracteritzen el conflicte. El principal assessor de l’ex president Bill Clinton en 

qüestions sobre el Llevant, negociador a Camp David el 2000 i assessor 

d’Obama va apuntar que mentre Israel té ‘necessitats’, els palestins només 

tenen ‘desitjos’. Una consigna que es pot aplicar fàcilment substituint ‘Israel’ per 

Europa o els Estats Units i, substituint ‘palestins’ per àrabs, asiàtics, africans o 

llatinoamericans des d’una perspectiva clarament euro-cèntrica i pro-occidental. 

  

 En l’actualitat el govern d’Israel està format pel Likud, el partit de la dreta 

conservadora del primer ministre d’Israel, Benjamín Netanyahu, que ja va 

ocupar aquest càrrec entre 1996 i 1999 i, per segona vegada, entre 2009 i fins 

a dia d’avui. Gràcies a un acord amb diverses formacions, entre elles La Casa 

Jueva, un partit de la dreta religiosa i sionista, Netanyahu va tornar a ser primer 

ministre. Entre les línies d’actuació d’aquest govern, hi ha “avançar en el 

procés de pau mantenint els interessos d’Israel”. No obstant, aquesta afirmació 

pot tenir diverses interpretacions tal com es va exemplificar des del govern de 

Netanyahu.  

 

 Preguntarse, como se hace a menudo, si el primer ministro conservador 

 Benyamin Netanyahu aceptaría un ‘Estado palestino’ es engañoso. De hecho 

 su gobierno fue el primero en permitir esa posibilidad cuando llegó al poder el 

 año 1996 […]. El director de comunicaciones y estratega político de Netanyahu, 

 David  Bar-Illan, explicó que algunas zonas quedarían para los palestinos y 
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 que, si querían llamar a eso ‘Estado’, Israel no protestaría, como si lo llamaban 

 ‘pollo frito63. 

 

Si es parla de xifres, l’Institut d’Investigacions Aplicades de Jerusalem afirma 

que la població de colons s’ha triplicat des dels Acords d’Oslo. A finals de l’any 

2016 hi havia 196 assentaments jueus a Cisjordània i 232 outposts, que és la 

denominació que s’atribueix als nuclis considerats futures colònies64. El govern 

de Netanyahu afavoreix la creació d’assentaments en territori palestí, 

considerats il·legals per la comunitat internacional, i des de l’any 2009 ha 

realitzat diverses incursions militars a la Franja de Gaza amb el pretext d’atacar 

objectius de Hamas. Aquestes operacions militars, atacs deliberats contra la 

població palestina, han estat reiterats al llarg dels anys.  

 

 El 2009, quan el primer ministre era Ehud Ólmert, va tenir lloc l’operació 

Plom Fos, una ofensiva militar en que Israel va destruir infraestructures i va 

massacrar la població de Gaza. Aquesta invasió militar a Gaza va causar 

aproximadament 1.400 víctimes palestines, la majoria civils, enfront a les 14 

israelianes, 11 de les quals formaven part de l’exèrcit. L’any 2014 va tenir lloc 

l’operació Marge Protector, tal com la van anomenar les Forces de Defensa 

d’Israel, que amb el suposat objectiu d’atacar membres de Hamas van 

assassinar fins a 2.220 palestins segons xifres de les Nacions Unides. En 

aquesta escalada bèl·lica van morir 71 israelians, 66 dels quals formaven part 

de l’exèrcit. De les víctimes palestines, Amnistia Internacional recull que 40 van 

ser assassinades com a càstig per haver col·laborat amb Israel pel moviment 

islamista Hamas65, que governa Gaza des de la seva victòria electoral l’any 

2006. L’últim episodi del qual s’han fet ressò els mitjans de comunicació 

internacionals, ja que les històries d’abusos als territoris ocupats són diàries, ha 

estat la protesta massiva de palestins contra el trasllat de l’ambaixada dels 

Estats Units a Jerusalem, coincidint amb la commemoració dels 70 anys de la 
																																																								
63 Noam Chomsky (2006), ¿Quién domina el mundo? (Barcelona: Debate) 174. 
64 Meneses, R (27.12.2016), Los colonos judíos en Cisjordania se han triplicado en dos 
décadas. A: El Mundo [En líinia] 
<http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/27/58614b6a268e3eb63d8b458a.html> 
65 Gaza: Palestinos torturados y ejecutados sumariamente por Hamás durante el conflicto de 
2014 (27.05.2015), Amnistia Internacional [En línia] 
<https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/05/gaza-palestinians-tortured-summarily-killed-
by-hamas-forces-during-2014-conflict/> 
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nakba palestina, el 14 de maig del 2018. L’exèrcit d’Israel va carregar amb 

munició real contra manifestants desarmats, assassinant fins a 52 palestins i 

ferint-ne més de 2.500 segons xifres dels mitjans en un sol dia. Organitzacions 

en defensa dels periodistes com la Federació Internacional de Periodistes (IFJ, 

per les seves inicials en anglès), van denunciar la impunitat d’Israel que va 

assassinar 13 periodistes palestins 66  que cobrien les protestes durant les 

manifestacions. 

 

 Un altre punt interessant seria reflexionar sobre la terminologia que 

s’aplica sobre les accions d’una o altra banda. Com per exemple la 

consideració que efectua l’historiador Josep Fontana, citat en múltiples 

ocasions per David Fernández, en qualificar la Haganà i les seves operacions 

d’accions terroristes. Una qualificació que pot sobtar a dia d’avui, tenint en 

compte que poques vegades es descriuen els actes d’Israel com a ‘terroristes’.  

 
 “Des de 1939 el terrorisme jueu va cobrar una nova intensitat, amb tiroteigs 

 contra civils àrabs, bombes y, sobretot, amb la voladura de l’hotel Rei David de 

 Jerusalem, seu de l’administració civil i militar britàniques a Palestina, el 22 de 

 juliol de 1946: una operació que va causar 91 morts britànics, àrabs i jueus, 

 que va ser denunciada per Churchil com un crim: “dels més miserables i 

 covards registrats en la història”.67 
 

 En aquesta línia, Noam Chomsky assenyala “la diferencia de reacción, o 

mejor dicho la no reacción, se ha convertido en rutina y es tan fàcil de explicar 

que no requiere mayor comentario” 68 . Un dels exemples que contraposa 

Chomsky és per una banda, el segrest del creuer Achille Lauro per part de 

membres del Front d’Alliberació de Palestina, en que Leon Klinghoffer, un 

discapacitat estatunidenc d’origen jueu va ser brutalment assassinat l’octubre 

de 1985. Una acció terrible que responia al bombardeig ordenat una setmana 

abans pel llavors primer ministre israelià, Simon Peres, a Tunis que va matar a 

75 tunisians i palestins amb bombes intel·ligents. La col·laboració dels Estats 
																																																								
66 15.05.2018, A: International Federation of Journalists [en línia] <http://www.ifj.org/nc/news-
single-view/backpid/1/article/thirteen-journalists-injured-in-bloody-repression-of-gaza-protests/> 
67 Josep Fontana (2011), Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. 
(Barcelona: Pasado y Presente) 183.	
68 Noam Chomsky (2006), 39. 
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Units en aquesta acció s’explica per no haver avisat a Tunísia, teòricament un 

dels seus aliats, que els bombardeig israelians estaven de camí69. Un dels 

aspectes més evidents en aquest conflicte és la desigualtat de forces entre 

ambdues bandes. Un desequilibri provocat per la implicació dels Estats Units 

com a principal aliat d’Israel, a qui proporciona 300 milions de dòlars a l’any per 

armament des de l’acord de pau signat entre Egipte i Israel l’any 1987 [i 1.500 

milions per a Egipte]70. 

 

 La situació actual del conflicte palestí-israelià està caracteritzada per la 

desigualtat i el desequilibri. Israel s’ha consolidat com una potència ocupant, 

amb el suport dels Estats Units i els seus aliats, que ha establert un règim 

d’aparheid en un territori on, evidentment, no tenen els mateixos drets ni les 

mateixes oportunitats els palestins que els israelians. La hipotètica creació d’un 

Estat palestí és cada vegada més utòpica, ja que Israel segueix conquerint 

territori palestí a través de la construcció d’assentaments jueus i la seva 

posterior militarització. A més, la construcció del mur de la vergonya a 

Cisjordània l’any 2002 divideix el territori i dificulta les connexions entre els 

pobles. Segons dades de l’OCHA l’any 2017 es va passar de tenir entre 10 i 12 

hores d’electricitat al dia a tenir-ne quatre i, el subministrament d’aigua va 

disminuir en un 30% a Gaza, que sobreviu al bloqueig israelià des de fa més 

d’una dècada. Un panorama que esdevé cada cop més insostenible per a la 

població palestina i que ni el govern d’Israel ni la comunitat internacional tenen 

cap intenció de millorar, com a mínim a curt o mitjà termini.  

  
 
  

																																																								
69 Noam Chomsky (2006), 36-37. 
70 Olga Rodríguez (2012), Yo muero hoy. Las revueltas en el mundo árabe. (Barcelona: 
Debate) 40. 
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