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He d’arribar
a temps, he
d’arribar...

No conec
aquest lloc...

M’he perdut?

Ara ho veig.
Per aquí!!

Aquest mur,
d’on ha sortit?

Ah! A la fi!

Aquest
és el
camí!
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Buff! Crec que
m’he perdut de
veritat!

Ja ho he
trobat.
És per
aquí!

Com estan
les obres
en aquesta
ciutat!

És clar.
Ara arribaré
al Passeig...

Però, com és que
han enderrocat
totes aquestes
cases???
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Qui és?

On som??

Però quina hora és?

Na Carme?

Què passa???

Les deu ja??

Oh, no,
no... No et
preocupis,
no dormia...

Què dius?
Ho dius de debò?

Sí, estem
molt
contents.

El projecte de
l’Orient Mitjà va
endavant??
Però hauries de venir a
Palma la setmana vinent...

Suposo
que ja has
acabat els
exàmens
finals?

Això és
justament
el que
estava
esperant...

Fa una
setmana...
I, la veritat,
sense res
a fer, ja
començava
a tenir
malsons...

Doncs
ens veiem
prest.

Visca.

I posa’t les
piles, perquè
ens espera una
bona feina.

Això és el que
em feia falta.
Un poc
d’acció!!
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Quines
ganes
de veure
n’Albert!

Però... Qui
ets tu?

Esper que
hagi aprovat
totes les
assignatures!

M’he
equivocat
de número?

No t’has
equivocat. Tu
ets en Xavier,
sens dubte.

Jo sóc
n’Antònia.

Però és
impossible.

Bufff.
Tu no
pots ser
na Neus!!!
I si has vingut a
veure els teus
companys i na
Carme, arribes a
temps.

Això t’han
dit de mi?

Això deu ser
un efecte
del viatge. Ja
sé que véns
d’Eivissa.

Jo vénc de Formentera,
i estudio Magisteri. Tu
ets el “manetes” que
saps d’electricitat i
canonades...

Perdona,
darrerament
me’n passa
cada una!

M’han dit que l’any passat vas passar
moltes aventures a la selva, que vas
alliberar un grapat de moneies...

Te’n rius de mi?
I és clar que
se’n riu de tu!!
Vine cap aquí,
amic!!
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Hola Xavier!

Ja sé que has
acabat la FP
amb nota.
Estic molt
contenta
de veure’t!

I has complit
divuit anys!!

Mirau aquest mapa.

Bé. Estic molt
contenta de veureus a tots plegats
una altra vegada.
I la veritat és que
aquesta vegada ens
reuneix un repte que
val la pena.

És un territori en guerra?

Aquest territori
queda just a
l’altra banda
del Mediterrani.
Molt a prop de
nosaltres... Un
petit territori
que concentra un
dels conflictes
més sagnants
i llargs que
coneixem avui
dia...

Hi ha una
guerra
latent, es
llancen míssils,
hi ha atemptats i
esclats
bèl·lics,
com quan
Israel va
envair el
Líban...

...i freqüents
bombardejos i
represàlies que paga
la població civil d’una
banda i de l’altra...

El problema és que
allà hi vivien també
els palestins,
i és clar, quan
es va fundar
l’Estat d’Israel
va començar
una espiral de
tensions entre els
àrabs i els jueus
que ha provocat
diverses guerres
i el desplaçament
d’una gran part
de la població
palestina...

Es tracta d’un conflicte
que va començar després
de la Segona Guerra
Mundial. Ja sabeu que
els jueus van patir un
horrible Holocaust
causat pels nazis. Molts
van fugir cap a les terres
de l’Israel bíblic i es van
establir allà després de
segles d’Èxode...
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Però ara hi ha
dos Estats, un
de palestí i un
d’israelià, no?

No, hi ha una autoritat palestina als
territoris ocupats de Cisjordània
i Gaza, i un Estat Israelià que
pressiona constantment per tal
de reduir el territori palestí amb
assentaments.

Un gran mur??
Un gran mur!!

i sobretot
amb un gran
mur que
separa les
poblacions
palestines
i jueves a
Cisjordània...

Bé, es tracta
d’un conflicte
molt complicat,
però nosaltres
tenim un
únic deure:
ajudar la
població civil
afectada per
cinquanta anys
de guerra i
desplaçaments.

Hi ha 59 camps
de refugiats,
M’han dit que
hi ha més de
dos milions
de refugiats
palestins
que viuen
en camps a
Cisjordània,
Gaza,
Jordània, Síria
i el Líban...

Hi ha moltes Organitzacions Humanitàries que
ajuden aquesta població a sobreviure, des
de l’ONU fins a organitzacions de la mateixa
palestina. Molta col·laboració ve d’Europa,
i nosaltres ens coordinem amb altres ONG
europees per tal d’ajudar en aspectes bàsics,

i molts palestins hi viuen
des de fa 50 anys en
aquestes condicions...

I quina serà
la nostra
tasca?

com la salut
i l’abastiment
d’aigua, així com
obtenir informació
sobre la situació
dels drets
humans, l’educació
o els drets de les
dones...

Hi haurem d’anar?

Això depèn de vosaltres. Per
començar hauríem de tenir un període
de formació per conèixer la situació
a l’Orient Mitjà,

i una preparació
per enfrontar-nos
amb seguretat a
una situació molt
delicada...
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Quan comencem??

Però
Xavier, què
et passa?

Això no és
un joc de
nins!

Ja ho sé, Neus.

És una ocasió per
aprendre de veres...

Per ajudar els
altres...

Què vols dir amb això?
Ja m’ho havien dit que
eres molt “llançat”...

Glups...
Ballar...
Això sí que
pot ser un
problema...

Vol dir que aquesta nit
ens veurem per anar a un
“Mercadet Solidari” on
actuaran uns grups molt
interessants, i així podrem
veure com balla en Xavier...
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Albert, et trobo
un poc nerviós.

Esperaves
que vingués
na Neus, no?

Per què ho
dius, això?

Què dius tu... Jo estic pensant
en les ganes que tinc de
treballar sobre el terreny,
conèixer el que passa als
Territoris Ocupats...

No et fa por? És una zona molt
calenta... Ja saps què vull dir...

M’han dit que
ja has acabat
enginyeria
agrícola...

Si no hi anem
nosaltres,
haurà d’anarhi algú
altre per
veure el que
passa allà,
per poder
ajudar...
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necessito posar en
pràctica el que he
après... Vull veure
projectes útils...
Això m’entusiasma...

Encara em
falta un
poquet, però,
saps què?

Mira, allà ve
n’Antònia. És
simpàtica, però
no sé si podrà
afrontar la
situació al Líban...

És valenta, ja ho veuràs.
Estudia Magisteri i
ajudarà na Neus en un
projecte de salut per a
dones i infants...

Hola amics! Això
és fantàstic!
Heu vist
els grups
del Marroc?

Van al Beirut
Sud, no? Allà hi
va haver grans
bombardejos
israelians i
encara hi ha
atemptats...

Encara no.

Ajudàvem a
muntar la
parada.

Sí, acabo de
xerrar amb ella...

Has vist
na Neus?

Aneu-hi, que jo acabaré
de muntar la parada...

Però és que
la darrera
vegada...

No t’ho pensis,
Albert.

Estic segur
que ella també
et vol veure...

Anem-hi...
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Ja la
trobarem...

Quina marxa!
No t’amoïnis.

Crec que no,
Xavier, crec
que no...

Però què
mires?

Eh, Albert,
que no
s’acaba el
món!

Ets un bon
amic, Xavier.
Ens esperen
grans
aventures!

Només veure’t
m’anima, però de
vegades m’espanta
el teu entusiasme...
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Saps què?
Jo vaig somiar
amb aquell mur
que separa els
israelians dels
palestins, i ara hi
he d’anar...

Un mes més de
preparació, i seré
allà per veure’l.
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No me
l’imaginava
tan alt...

I els
israelians,
què en
pensen?

Però si es va
signar un acord,
per què continua
la violència?

Per què s’ha construït el mur?

No tothom
hi està
d’acord. És
un obstacle
per a la
pau i va
contra les
resolucions
de l’ONU...

Mira el mapa. Si
això és Israel,
aquestes parts
separades:
Gaza i
Cisjordània, són
els territoris
palestins. Això
es va signar
als Tractats
d’Oslo, el
1995...

Perquè els
extremistes de
les dues parts
han impedit la pau.

D’una banda els atacs
terroristes de certs
grups palestins, i
d’altra banda la política
d’assentaments de colons
israelians a territori
palestí...

Assentaments
de colons a
Cisjordània?
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Sí, és complicat,
perquè una gran
part del territori
palestí està sota
control militar
israelià. Hi ha 120
assentaments
i una xarxa de
carreteres que
no poden utilitzar
els palestins, de
manera que és
gairebé impossible
que es moguin per
Cisjordània per anar
a fer feina o anar
a veure els seus
familiars...

Alt i llarg,
més de 350
quilòmetres
al llarg dels
límits de
Cisjordània...

Però Cisjordània no
és una autonomia sota
autoritat palestina?

Aquest és justament
el problema, a
part de la demanda
dels palestins que
retornin els milions
de desplaçats al
Líban, Jordània, Síria...

M’havies dit que hi
havia uns quatrecents mil colons
israelians a
Cisjordània?

Exacte. Si les
dues parts
demanen
l’impossible
i actuen amb
violència
perpetuarem
un conflicte
que afecta la
seguretat de
tota la humanitat.

De tota la humanitat?

És un conflicte que
excita les reaccions
dels països àrabs, i aviva
l’extremisme islàmic. Hi ha
països que tenen míssils
i podrien aconseguir
tecnologia nuclear...
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La pau ha de ser un
objectiu de tothom, i
hem estat molt a prop
d’arribar a acords unes
quantes vegades...
Molts de palestins
i israelians lluitem per a
la convivència pacífica...
Perquè hi hagi dos
Estats, un d’israelià i
un de palestí, que es
respectin i visquin en pau.

Na Bahira i jo estem
molt contentes de
rebre-us.
Gràcies per haver
vingut a cercarnos, Jasmin.

Has
estat
molt
amable...

De fet, us
esperàvem amb
els braços
oberts...

Heu estat molt amables,
igualment...

I això?

Aquest és el motiu pel
qual heu vingut. Els
bombardejos del 2006.

Van afectar l’aeroport, aquesta
carretera i els barris xiïtes de Beirut
Sud, que és on hi vivim nosaltres...

n’Hem llegit
algunes coses...
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No us ho podeu imaginar. Els
israelians van bombardejar
els habitatges,
Però potser us costa un poc
entendre el que passa aquí...
les
fàbriques,
els
hospitals,
les infraestructures...

Ho intentem...
Van aprofitar que el grup Hezbollah
havia capturat dos soldats
israelians a la frontera, per atacar
totes les zones xiïtes del Líban on hi
podia haver milicians d’Hezbollah...

Tot això va
començar l’any
1943, amb la
Independència...
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hi Va haver matances
de civils als camps de
refugiats palestins...

...i els israelians van
aprofitar la situació per
intervenir-hi i atacar els
palestins...

...va ser una guerra
civil molt complexa i
destructiva que va durar
anys i va destruir un país
que havia estat ric...
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...els israelians
van bombardejar
Beirut amb l’excusa
d’acabar amb la OLP
de Yasser Arafat...

...i l’any 1982 es va produir
un episodi terrible, que
ha quedat gravat a la
memòria de tothom: les
matances de Shabra i
Chatila, en les quals les
falanges libaneses, amb el
suport dels israelians, van
assassinar més de 2.000
palestins a sang freda...

...des de llavors el Líban
va quedar dividit en tres
zones: una de central, sota
control libanès; una al
nord, sota control siri; i
una al sud, sota control
israelià...
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Però el terrorisme i
els atemptats polítics
no s’han aturat mai...

La població civil,
com sempre.

Tu ho has dit.
Els innocents...

nI els esclats bèl·lics, com
la guerra entre Hezbollah i
Israel l’any 2007...
I qui paga els plats
trencats?

Els nins, les dones,
els vells, tots els
que volen viure en
pau...

I per ajudar
aquesta gent
ens organitzem...

És veritat, per això
hem vingut aquí. Per
aprendre de vosaltres,

per comprendre
i ser testimonis
d’aquesta realitat.

Nosaltres i
vosaltres...

A part d’aquest aljub,
hauríem de tenir en compte
els materials per mantenir
les canalitzacions...

No se’n pot
perdre ni una
gota, i crec
que hauríem
de dur a terme
la campanya de
sensibilització
per recollir
l’aigua de
pluja...

no ens podem
permetre pèrdues
d’aigua per aquest
motiu...

Si les famílies recollissin
l’aigua de pluja en
dipòsits, podríem
gestionar millor la
situació quan hi ha talls...
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Els
sistemes de
recol·lecció
són essencials
en una situació
com aquesta...

I de rehabilitació
de les
infraestructures:

pensa que el
conflicte i la vinguda
de colons ha canviat
la situació al camp...

Els talls d’aigua
no es deuen només
a la manca de
pluja, sinó també a
una estratègia de
pressió.

Aquí és essencial,
com ho és la
construcció d’una
xarxa de reguiu
sostenible...

Diuen que l’aigua serà
un dels motius de
conflicte del futur...

Aquí crec que
podrem intercanviar
idees...

Em sembla
que hi ha
zones del
teu país
que tenen
problemes
amb la
gestió de
l’aigua.

És un problema
global, però em
temo que aquí la
situació és urgent...

I aquí la vostra ajuda
és vital. En algunes
zones han confiscat els
aqüífers i les terres...

I hauríem de posar en
marxa el sistema de
dipòsits mòbils...

Disculpa, Masud.

En molts de
casos ens
prohibeixen
perforar
per trobar
pous...

Crec que és el meu
company, en Xavier.
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T’ho pots
creure?
Hi ha
cobertura!
Arribem a
un poble!

Xavier!
Què fas!

Encara ets a
Cisjordània?

Has de
venir a
veure’m!

Vàrem tenir problemes a
un control. Es veu que la
meva contrapart israeliana,
en Saul, estava fitxat, i bé,
havia de recollir dades de
la situació a Síria i Jordània.

Sí, m’ho han dit. Cada
vegada que algú fa una
passa per resoldre
la situació, atacs
extremistes... És un
cercle viciós...

Saps que hi ha
hagut atemptats
terroristes...?

Vés amb
compte,
Xavier.

Qui t’acompanya?

Formen part d’una organització de
defensa dels drets humans. La seva
visió del conflicte és molt interessant.
Espero que m’expliquin moltes coses...
Aquí tot es veu d’una altra manera...

La meva contrapart és una
estudiant de periodisme...

Bé... I
també dos
estudiants de
periodisme...

De tota
manera, vés
amb compte...

No et pensis
que ets
Lawrence
d’Aràbia...
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Escolta’m bé, Xavier.
No, és clar... jo?
Ja saps que no... Jo?

bé, bé...
d’acord...

M’agradaria que quan
acabis el que has
de fer, vinguessis a
Nablus, per ajudar-me
en algunes qüestions
tècniques... Hi ha uns
quants temes... Així
que no et fiquis en
problemes...

Eh, Albert, ara he
de penjar... Ens
veiem prest...

pi!!

Xavier?
Què passa?
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Disculpa, Masud... El meu company, en Xavier, vàrem participar junts
a projectes hidràulics a l’Amèrica del Sud... Ara és responsable
d’una recollida de dades sobre les expectatives de pau de la
població als diferents països implicats en el conflicte...

Una tasca
complicada... Crec
jo.

Els palestins, en general,
desitgen la pau, i s’ha
demostrat que podem fer
concessions i arribar a
pactes, però el tema dels
colons,
de les
expropiacions i del
mur, aquí
a Cisjordània, són
autèntics
atemptats
al procés
de pau... I
això crea
radicalització...

Ja saps que hi ha
hagut enfrontaments

armats entre els
dos partits
palestins més
importants: Fatah
(OLP) i Hamàs...
Israel ens vol dividir,
i jo crec que
hauríem d’adoptar
una postura
comuna...

Eh, Masud! Anem cap allà... Sembla
que hi ha una fuita d’aigua... Hem de
rebaixar la pressió de les vàlvules...

Això és
lògic...
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Tu, què en
penses?

En aquest Centre de Salut donam una
atenció especial a les dones i als infants...

Elles han patit
en silenci els
enfrontaments
armats, la por durant
els bombardejos,
les privacions, els
talls d’aigua...

Encara que no es vulgui
acceptar, a banda dels
conflictes polítics i
religiosos, hi ha una
discriminació molt
forta cap a les dones, i
nosaltres volem donarlos suport amb els
nostres mitjans...

Els infants no solament han patit la destrucció de
les escoles, les mancances de medecines i aliments,
sinó també el terror dels bombardejos.
Hi ha molts
casos de
malalties
mentals
causades per
l’efecte de
les bombes...

I els infants?

I en el sud del país encara és
pitjor, perquè hi ha un milió de
bombes de raïm sense esclatar.

Que, per cert, els soldats
espanyols de la FINUL, les
forces de pacificació,
ajuden a retirar...

Tranquil·la?
Què vols dir?

Doncs així, ara la
situació és més
tranquil·la, no?

25

És un caos, però la
qüestió és que els
xiïtes de Hezbollah,
amb diners iranians,
han creat una xarxa
social molt forta
i un exèrcit, que
pot enfrontar-se
a l’exèrcit del
govern.

L’any 2005 van
assassinar el líder
sunnita Rafik Hariri, que
era primer ministre.
Des de llavors hi ha
un enfrontament molt
fort entre musulmans
sunnites, amb el suport
de l’Aràbia Saudita, i els
xiïtes, amb el suport de
l’Iran i Síria...

Nosaltres no creiem en
la guerra. Estem dins
aquesta organització
solidària perquè volem
ajudar la gent, sigui de
la confessió que sigui.

I vosaltres?

Aquí hi treballem
sunnites,
xiïtes, drusos i
cristians, tots
plegats...

Veus aquestes
prestatgeries?
Doncs abans
eren plenes de
medecines. Ara
tenim problemes
d’abastiment,
no només per
la manca de
recursos,
sinó també per
la manca de
distribució...
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Per això necessitem
la vostra ajuda... La
vostra gestió...

Podem començar ja
a fer un inventari
de les necessitats
més prioritàries, i
quantificar-ne el
cost.

I començar
a planificar
programes
especials per
als infants...

Sí, per això hauràs
de parlar amb
una cooperant
francesa, la
Louise, que
col·labora amb
nosaltres des de
fa dos anys...
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hi Estaré
encantada...

som-hi!

Eh, Khaled, això no
pinta gaire bé...

Samir, qui són
aquests?
Què Passa?

Crec que ens
han vist.

Mira els farcells que duen.
Són traficants d’armes...
Segur... Aquesta zona sense carreteres és un pas
d’aquesta gent cap al Líban...

Serà millor que
tornem enrere. Ens
han vist, i vénen...

Però...

Tu prepara’t, Xavier.
Quan passem aquesta
duna, comença a córrer.
Si ens agafen, estem
perduts. Aquests no
volen testimonis...

Ueeeep! Corre, camell!
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Per
aquí...

Per aquí
no podran
pujar.
Van massa
carregats!
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No t’aturis...
Segueix!
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No els agraden les
activitats del Grup
Hidrològic.

Hi hauràs
d’anar tu tot
sol, Albert.

Només mirem de fer un
ús racional de l’aigua,
però per a ells això
és més perillós que el
terrorisme. L’aigua és el
tresor, i l’arma principal
que poden tenir contra
nosaltres...

A nosaltres
no ens
deixarien
passar pels
controls
israelians...

Només es tracta
de material de
construcció i
unes quantes
eines... Quin
problema hi ha?

Pots utilitzar
la nostra
furgoneta...
Però hauràs
d’anar amb
molt de
compte amb el
que dius...

Ja t’entenc, ara.

Suposo que amb
els meus permisos
podré passar els
controls amb els
materials que
necessitem...

No t’amoïnis, Albert.
Em coneixen molt
bé, i saben que ens
estàs ajudant.
No crec
que hi hagi
problemes...

Passaré
a la zona
israeliana i
duré el que
ens cal.

Vols
prendre
un te?
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Adéu, adéu, estimats
infants, és hora de
tornar a la meva
caseta de la Lluna...

Adéu, adéu,
me’n vaig a
dormir!!

PLAS!!! PLAS!!!
PLAS!!!

Hola Louise, el
teu espectacle
és meravellós...

Gràcies.
Només vull que els
infants riguin i s’ho
passin bé...

Jo també m’ho he
passat molt bé.
Quins personatges
tan graciosos!
Te’ls has
inventat tu?

Oh, sí,
és clar,
han anat
sorgint amb
el temps...

Sí, sí, nosaltres hem sortit
del cor dels nins.
Els escoltam i giram
totes les seves pors
per transformar-les
en rialles.
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Podem ajudar-te
a desmuntar...

Veniu amb mi a
casa meva. Us
convido a un te.

Sí, estic un poc
cansada... Gràcies.

Vaig conèixer el meu marit a París, a
la Universitat. És un libanès de família
cristiana, encara que ell és un lliberal
d’idees obertes. Treballa en una
organització de Drets Humans...

Na Bahira i na Jasmin ens
han dit que havies tengut
més d’un ensurt, aquí...

Sí, per això ara treballo amb els
infants. Vaig saber de primera mà el
que eren els bombardejos. I entenc
per què hi ha tants de nins amb insomni,
incontinència nocturna, atacs de pànic
i problemes mentals de tot tipus...
Perquè han passat els bombardejos i
han vist coses terribles, i no fa tant de
temps...

L’any 2006 jo
havia començat
a fer feina a
una escola.
Només durant
l’horabaixa,
en activitats
extraescolars.
La veritat és
que jo sabia
molta cosa del
que passava
al Líban, però
la realitat va
superar la
imaginació...
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La guerra entre les milícies d’Hezbollah i
Israel, aquí al Líban, em va obrir els ulls.
Jo sabia que la situació era complexa, però
no tant!

No sabia que països
com l’Iran havien
finançat i armat
faccions extremes
xiïtes, tant al Líban
com a Gazah... Havien
provocat ruptures
amb els moviments
tradicionals com
Amal o la OLP, i
havien aprofitat
la caritat per
organitzar xarxes
de propaganda
islamista radical i
armar i preparar
milícies...

Des de llavors m’amoïna pensar per què els països àrabs,
tan rics, no han ajudat els seus germans palestins
desinteressadament. Per què els han utilitzat i dividit?

És molt dur pensar
que un país com Israel
bombardeja objectius
civils, però és també
dur pensar que hi
ha organitzacions
extremistes que
utilitzen la gent com
a escuts humans, que
utilitzen la caritat amb
objectius polítics de
països estrangers...

Jo ho vaig patir,
perquè vaig quedar
sepultada sota les
runes de l’escola
durant hores... Van
morir dos infants...

Per què els
israelians van
atacar la població
civil amb bombes
tan destructives?
Per què els
fonamentalistes
ocultaven els seus
arsenals i disparaven
míssils katiushka des
de les zones més
poblades de gent?
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I això no va acabar aquí, perquè els
extremistes sunnites de Fatah-Al-Islam,
finançats per Al-Qaida, van fer el mateix
als camps de refugiats palestins l’any
següent...
No es pot utilitzar l’ajuda humanitària
amb objectius militars, per això continuo
aquesta feina. Hem de cooperar sense
demanar res a canvi...

És immoral
utilitzar la
desesperació
de la gent per
armar-la amb fins
estratègics...
I, evidentment, és
immoral que un
país bombardegi
la població civil.
És un error que
el desacredita
moralment davant
el món.
Per això poso la
meva miqueta, per
tal que els homes
i dones del futur
no es refugiïn en
les solucions
fàcils de la por,
sinó que afrontin
una solució
positiva i real.
Hem d’ajudar per
aprendre i escoltar,
no per manipular...
És clar. Per arribar a una solució no es
pot negar l’existència del teu oponent...

...però, Louise,
tu... Tu vas quedar
sota les runes?

Durant algunes
hores. Sort
que les tropes
de l’ONU
tenien cans
ensinistrats...

En realitat, no vaig patir mal físic,
però vaig passar por... Em vaig
adonar de fins a quin punt la
guerra era absurda. En aquells
bombardejos van morir més
d’un miler de persones, un terç,
nins, i gairebé un milió van ser
desplaçats...

Vaig veure clar que no em podia rendir. Que
havia de continuar endavant, malgrat tot.
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Gràcies per
la vostra
ajuda, amics.

Gràcies a tu també
per interessar-te
per la nostra gent.

La informació és molt
important en aquests
conflictes...
Saber el
que pensa
la gent del
carrer...

La pau és
possible,
però cal
tenir voluntat
d’arribar-hi.

I hem vist que la
gent dels camps de
refugiats palestins,
que els sirians i la
majoria desitgen que
s’arribi a un acord
de pau raonable...

I gairebé tots desitjam que
els acords internacionals
s’acompleixin. Que es
respectin els drets
humans.

Oh! Ja
criden del
meu vol!

36

Hola,
Xavier!

I tant,
Xavier.

Hola, Saul. Crec
que m’hauràs de
convidar a un cafè.

Mira, aquí et presento
l’Isaac. És un objector de
consciència.

Estic molt
content de
conèixer-te,
Isaac.
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Però abans, Xavier,
crec que t’hauràs
de prendre un cafè.
Hem de visitar un
parell de llocs.

Mostri’m
els papers.

És un
cooperant
internacional
a Cisjordània...
Vaja...
Què duu a la
furgoneta?

Canonades i material de
construcció. Són part de
la meva feina.

És material de
construcció.

Comprova el material
que duu.

Has passat!
No m’ho puc
creure!
Podrem
acabar les
conduccions!

38

No del tot, Masud.
Hauré de tornarhi. No havia arribat
tot el material. Els
colzes, no hi són
tots... Arriben la
setmana vinent...

Suposo
que tens
tots els
permisos
per dur això.

Però almenys
no haurem
d’aturar
la feina...
Enhorabona!

Això et farà un
poquet de mal...

Em pots
passar la
gasa, Neus?

!!

BOOM!

Hi ha soldats.
Estan disparant!

Què deu ser?
Posa la ràdio, Neus.
I amaga’t!

Les milícies
d’Hezbollah
acaben d’entrar
als barris de
l’oest de Beirut...

Han pres l’edifici
de l’emissora
del Govern com
a represàlia pel
tancament de les
seves emissores...
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Què passa?

No s’amoïni. Això
durarà només
una estona...

Diuen que han
tancat els
carrers...

hauran de quedar
aquí mentre durin
els combats.
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Ha estat molt difícil que ens
donessin el permís per a aquesta
visita, perquè no volen que es
faci propaganda dels objectors
de consciència aquí, a Israel.

Hi ha gent que objecta el
servei militar, que és de tres
anys, per motius religiosos,
i hi ha un altre tipus de
persona que rebutja emprar
les armes contra civils o en
territoris ocupats...

Per què es fan
objectors de
consciència en una
situació tan complicada?

Al Jonathan l’han tancat
per negar-se a servir en
els territoris ocupats...

I ja té
algunes
condemnes...

I cada any
n’empresonen alguns,
d’aquests...

Hola, Jonathan,
com va tot?

Bé, més o menys...
Ara millor, que
us veig.

Suposo que ho
trobaràs un poc
complicat tot
això, no és cert?

Jo també me n’alegro, de
veure’t. Mira, aquest és
en Xavier. És un cooperant
que treballa per recopilar
testimonis de gent al voltant
del conflicte a l’Orient Mitjà.

Me n’he fet una idea.
Crec que si hi ha
suficient gent que
vol la pau, serà
possible un acord...
I em sembla que
hi ha gent molt
tancada, també.
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Ja ho pots ben dir. Jo era
d’aquests ultraortodoxos del
bàndol jueu. I encara crec en les
raons de la nostra causa... Però..

Jo vaig anar al front
amb molt d’entusiasme,
durant la Intifada
palestina. I, bé, el que
vaig veure no em va
agradar gaire. Mira, jo
sóc un patriota, però
allò d’enderrocar
cases de civils
palestins, de lluitar
contra gent corrent...
Allò, no era el que jo
em pensava que era la
nostra lluita...

I què vas fer?

Jo i d’altres ens
vàrem negar a fer
algunes coses.

Ja t’entenc... Ja.

Ens van acusar de
traïdors, però no
ho érem...

El temps
s’ha
acabat, hi
ha altra
gent que
espera...

Queeeè????

Gràcies

Albert!!!

Eh, Albert!

M’han retingut! Diuen que
sóc sospitós d’ajudar no
sé qui! Avisa l’ambaixada
espanyola a Tel-Aviv!

En marxa, Xavier!
Nosaltres t’hi
acompanyarem!

Què dimonis
hi fas, aquí???

coratge,
Xavier, tot
sortirà bé!

Déu meu!
Quin
desastre!
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Albert!

Què? Què
ha passat?

Gràcies, Xavier.
Tot ha estat una confusió. Els soldats van
pensar que el motor i les canonades que
transportava eren sospitoses... Però tot el
material estava en ordre...

Hem d’anar a Beirut.
De seguida.
Na Neus i
n’Antònia
han quedat
atrapades
al Centre de
Salut...

Doncs, sort
que ens
n’hem sortit,
d’aquesta,
perquè t’he
de dir que...

Es veu que les milícies xiïtes han
pres la part sunnita de la ciutat...
Hi ha combats amb defensors
del Govern, però l’exèrcit
no hi ha intervingut...

També hi ha vaga i
barricades per tallar
els accessos a la ciutat.
Ja han mort 34 persones
i hi ha molts de ferits...

I com hi
arribarem?

Sé qui ens pot
ajudar. En Masud
té contactes...
Suposo que
tindrem
alguna idea...

Ara la qüestió
és anar a Beirut,
encara que
sigui en cotxe...
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Doncs,
endavant.

El més
difícil ja
està fet.
Ara en Mazen
ens ajudarà
a passar els
controls
d’Hezbollah…

STOP!!!

Ja no crec que hi
hagi problemes.

Però si ens tornen a
aturar, heu d’estar
ben boca closa.
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Estem
esgotades, però
els milicians ja
se n’han anat.

Neus! Antònia!
Estau bé?

Com és que heu
pogut arribar?
Tota la ciutat
està tancada.

Els
nostres
amics ens
han ajudat
a passar.

Sortir
d’aquí??

I ara ens
ajudaran
a sortir
d’aquí.

Ens han dit que arribaran
a un acord en qüestió
d’hores, i hi ha molts
de ferits... Els hem
d’atendre..

Què et
passa,
Neus?

Jo t’havia de
trucar? No sortim
junts, tu i jo, que
jo sàpiga...

I a tu, què et passa?
No m’has trucat ni
una sola vegada en
tot aquest temps.
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Tu... Jo et vaig
veure amb el teu
al·lot, a la festa
solidària...

Quin al·lot??
Era el meu
germà, en
Manel!

Llavors...

Jo... Ja
saps...
Sí, ja
ho pots
pensar...

Eh, vosaltres dos,
ja tindreu temps
més tard! Ara
ajudau! Aquesta
gent ens necessita!

Com va, Albert?
T’has posat ja
les piles?
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Crec que sí,
Xavier. De fet,
em sembla que
he carregat
bateries per
molt de temps.

Saps què,
nen, em sento
molt bé! Quan
tornem us
convidaré a
tots a sopar!

Moltes
gràcies,
Xavier. Per
reunir-nos
a tots. Més
tard ja m’ho
contaràs
tot.

Ostres,
xaval, que
fort!

Serà quan
tornem a
casa que
començaran les
aventures...

Bé, no hi ha
gaire per
contar...

O, potser...
he dit
alguna
bajanada???
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