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En primer lloc ��ll e�pre���r l� me�� �r��i���� per �er ����� �m�� �o��l�re� ���i����ll e�pre���r l� me�� �r��i���� per �er ����� �m�� �o��l�re� ���i�� 
E�pero ��e ���e�� �ip�� ��e �ro������ p���i �enir �n� con�in�ï����� A��e��� in�erc�n�i� en� 
perme�en en�en��re’n� en �n món ��e e� �orn� c���� �e����� mé� pe�i�, �n pe�i� “po��l�� 
global” on la influència recíproca d’un poble en un altre és molt gran. Barcelona és l’indret 
i��e�l per �n� �ro������ ��e c�l��re�, � l� cr�ïll� en�re E�� i Oe��, en�re Nor�� i S���, com é� 
l� Me��i�erràni���

No é� fàcil per mi re��mir en poc mé� ��e mi�j� hor� l� comple�i��� ��e l� �i���ció 
��e l� c�l��r�, l� ��l�� men��l i el� ��re�� h�m�n� � P�le��in��� P�rl�n� ��’�l��n� ��pec�e� ��e 
�o� �i�ò in�en��ré oferir �n� compren�ió �lo���l ��’���e��� pro��lemà�ic���

L� ��l�� men��l ��e l’in��i�i��� e� �e� �fec����� pel �e� en�orn i l� �e�� c�l��r��� Q��n 
p�rlo ��’en�orn em referei�o � ��pec�e� f���ic�, pol���ic�, econòmic������� ��e l� �i���, men�re 
el concepte de cultura és més ampli i es refereix a la herència, les tradicions... Per això 
p�rl�ré �n� mic� ��’���e��� p�n���� 

En el Món Àr��� hi h� �n� for�� c�l��r� �ri���l i �enen mol�� impor�ànci� l� �ri���, el 
cl�n i l� f�m��li��� A��e��� re�li��� �é imp�c�e �o��re l� ��l�� men��l ��el� in��i�i������ L’àre� ��e l� 
��l�� men��l e��à re�i��� per mol�� ����ú�, per e�emple l� m�l�l�i� men��l é� e��i�m��i�z������ 
No �e’n p�rl��� É� ��if��cil ���r el� m�l�l�� men��l� �l p�i��i��r� o �l p�icòle�, e�peci�lmen� �i 
e� �r�c�� ��’�n� ��on� jo�e�� Un� noi� e� c���, i é� �n c���men� en�re f�m��lie�, en�re �ri������ 
L� �e�� rep���ció é� impor��n�, no �e l� po� e�po��r com � m�l�l�� men��l, j� ��e �i�ò 
e��i��l � �e�re-l� com � ��oj� o –pi�jor enc�r�- com � po��eï��� per e�peri� ��olen��, i �i�ò 
�fec�� ��m��é l�  rep���ció ��e l� f�m��li�, ��e l� �ri�����

Tenim ��m��é per�one� ��e f�n �n �re���ll �m�� el� e�peri��, com � ���ri��or�, ��e 
e�p�l�en el� e�peri�� ��olen�� ��el co��� Ai�ò p���� e�peci�lmen� en le� àree� mé� �r���icion�l� 
i con�er����ore� ��el Món Àr����� No��l�re� hem ��e �r�c��r �m�� ���e��e� per�one�, �m�� el� 
���ri��or� profe��ion�l�, �i��� com �m�� el� Im�m� ��e l� reli�ió��

Sóc con�cien� ��e no �óc pro�����lemen� l� per�on� mé� i��òni� per � p�rl�r ��e l� 
reli�ió m���lm�n�, no repre�en�o l� milloro �e��� Però �é ��m��é ��e hi h� mol�� conf��ió 
en el món occi��en��l �o��re el� m���lm�n�, e�peci�lmen� �r� ��e ���e�� �em� e� lli�� 
�m�� el ��el �errori�me�� L� reli�ió h� e���e�in��� ����i �ec�àri�, i �er�ei� com � pro�e��� 
con�r� l’Occi��en��� 

L’I�l�m é� nomé� �n� reli�ió, ��e �é mol�� p�n�� en comú �m�� l� reli�ió he��re� 
i �m�� l� cri��i�n�: le� fon�� �ón le� m��ei�e�, �’e�pli��en le� m��ei�e� hi��òrie� en el� 
lli��re� ���r��� i hi h� el� m��ei�o� concep�e�, per e�emple, ��e �i���, ��e mor������� El ��e hi 
h� ��e ��iferen� en l’I�l�m –crec- é� l’in�en� ��e �ro���r c�min� ��iferen�� en ��iferen�� c�l��re��� 
L’Islam és diferent a Melilla, a Palestina, etc. Depèn de la cultura on s’ha predicat. En els 
llibres sagrats hi ha tantes coses que estan en contradicció o en conflicte, de vegades, 
le� �ne� �m�� le� �l�re�, o �üe��ion� ��e ��e��en o��er�e�, i �i�ò p���� ��m��é � l� reli�ió 
islàmica, on es parla de guerra i de pau, de tolerància i de venjança...i finalment, la 
manera d’entendre-ho depèn de la interpretació, i la interpretació depèn de l’entorn.

En el Món Àrab, l’Islam va intentar influir en la cultura àrab, però en canvi en fou 
���op��� �en�e �con�e��ir c�n�i�r-l��� E� �� m�n�enir el �ri���li�me, per e�emple, ���n no 
hauria d’haver continuat, amb el sacrifici dels drets individuals en favor de la tribu.

Ai�ò en� por�� � p�rl�r ��e l� c�lp�: l’àr��� �e �en� c�lp���le ��e no �e��ir ���e������men� 



l� reli�ió�� H��rem ��e p�rl�r ��e l� impor�ànci� ��’���e�� �en�imen� ��e c�lp���ili����� Un� �l�r� 
qüestió moderna està en els motius pels quals l’Islam ha esdevingut tan poderós, fins 
� �er �n� forç� ��l��ni�z���or� en el Món Àr����� L� re�po��� e���ri� en l� ��e�fe�� ��el� 
Àr���� en el úl�im� 500 �ny� i e�peci�lmen� en �ny� mé� recen�� �m�� l� coloni�z�ció, 
�m�� el �renc�men� ��el� p�ï�o�, e�c�� En l’úl�im �e�le el Món Àr��� h� e���� ��i�i��i� en�re 
Gran Bretanya i França. Un gran país que es deia Gre�z��li� (???) �� ��e���r rep�r�i� en�re 
Gran Bretanya, que es va quedar amb Líban i Síria, i França, que es va quedar Jordània i 
Palestina, que ara és Palestina i Israel. Aquesta divisió entre potències colonials va portar 
a la revolta àrab per a la independència i la unitat, a la lluita dels Àrabs contra Occident, 
con�r� Occi��en� en �ener�l, j� ��e el� USA h�n en�r�� en l’Orien� Mi�jà��

La por més gran del Moviment Àrab per a la Independència és perdre Palestina, i 
�i�ò é� el ��e �� p����r en 1948�� En l� c�l��r� mo��ern� el p�rl� ��e P�r������ Per����, i �i�ò 
é� e��i��len� � P�le��in� Per��������

 Am�� el fr�cà� ��el n�cion�li�me àr���, no ��e����� on ���f�r-�e�� Nomé� ��e����� 
l� reli�ió�� S’h�n �n�� cre�n� p�r�noie� �o��re Occi��en�, �m�� el �en�imen� ��e hi h� �n� 
con�pir�ció per con��i���r el� P�ï�o� Àr���� per ro���r-lo� el pe�roli i �ni��il�r-lo���

Quan domina la desesperança i tot és destruït, el que sobreviu és la glorificació 
��el� ���m��ol��� I el� ���m��ol� �ón Dé�, el Profe�� i el� Màr�ir��� A��e��� ���m��ol� �ón in�oc���le� 
i ���c�r-lo� e��i��l � con�i���r � l� ��err��� Ai�ò é� el ��e p���� �r� �m�� le� c�ric���re�, o 
�m�� l� me���i�� �hii�� ��e �� �er fe�� e�plo��r�� El� màr�ir� �l� �ll� ��e mol��, ��m��é �����n� 
��el� me��, �ón �errori��e���

A l� no��r� c�l��r� hi h� �n� jer�r��i� on le� ���e� c��e�orie� ��e per�one� mé� 
impor��n�� �ón l� �en� �r�n i el� nen��� E� �r�c�� ��e ���e� c��e�orie� ��e per�one� pro�e�i��e�, 
����i po��r��em ��ir ��e l� re��� ��e l� �ocie��� �re���ll� per ell��� Le� per�one� �r�n� �ón ��n 
impor��n�� ��e no �e’l� perme� morir �l� ho�pi��l�: h�n ��e morir � c��� ��e m�ner� ��i�n��� 
El� nen� �ón el� re�pon����le� ��e �enir-ne c�r�, �i no l’honor ��e l� �ri��� ��e��� ���ny���� El� 
nen� ��m��é �ón pro�e�i�� per l� f�m��li��� Se’l� con�i��er� l� mé� impor��n� e�pre��ió ��e l� 
c�l��r��� Am�� el� nen� �’e�pre��en �fec�e�, com l’�mor, i ��m��é l� rà��i�, ��e no e� po��en 
e�pre���r �m�� el� ����l���� Q��n comencen � créi�er, ��ei�en ��e �er in��i�i���� i p���en � 
form�r p�r� ��e l� f�m��li�, i n’h�n ��’o��eir l� ��i�ciplin� i le� norme���

El p�re é� �n ���m��ol impor��n� en � no��r� c�l��r��� Repre�en�� el po��er, é� el 
re�pon����le ��el ��ene���r ��e l� f�m��li�, el ��e h� ��e por��r � c��� l’�limen�, h� ��e pro�e�ir 
le� fron�ere� ��e l� f�m��li� i ��efen��r-l� �����n� ��e l� re��� ��el món�� 

I l� c���, �n �l�re ���m��ol, é� e�peci�lmen� impor��n� en el con�e�� ��e P�le��in��� 
De�pré� ��e 1948, �m�� l’e�pl��ió, l’emi�r�ció, l’h��er h���� ��e ��ei��r l� c���, h� repre�en��� 
�n �r��m� per � l� po��l�ció�� En el� úl�im� 40 �ny�, �m�� l’oc�p�ció i�r�eli�n�, h� e���� 
e�po����� � �o� �ip�� ��e �r��me�, i �’h� compro��� ��e per �n nen el �r��m� mé� �re�, 
l� co�� pi�jor é� pre�enci�r l� h�mili�ció ��el �e� p�re, �e�re com el pe��en i l’e�cl�fen 
davant d’ell. El segon pitjor trauma és la pèrdua de la casa.

No��l�re� hem �re���ll�� �m�� ���c�ime� ��e l� �or��r��� Hi h� �pro�im����men� 400��000 
p�le��in� ��e h�n e���� � l� pre�ó i e� c�lc�l� ��e el 70% h�n e���� ���c�ime� ��e �or��re�, 
psíquiques i físiques. Hi ha desenes de mètodes per torturar. Això ha portat la violència 
a les cases, aquesta situació exposa la dona i els fills a la violència, pensem que per un 
mecanisme d’identificació amb l’agressor. Podem veure un exemple d’identificació amb 
l’��re��or�� Un� p�r� ��e l� me�� ���c� er� e�po��r le� �iol�cion� ��e Dre�� H�m�n� �l� 
i�r�eli�n� i � l’A��ori��� P�le��in��� Crec ��e e� �r�c�� ��el m��ei� crim, �i��i ��i �i��i ��i el 



come��� V�i� �er �rre���� per Ar�f�� i l’A��ori��� P�le��in� per h��er e�po��� le� �iol�cion� 
��e Dre�� H�m�n� come�e� per P�le��in��� A l� me�� cel·l�, en �oli����, ��e �e����e� �en�i� 
les veus dels interrogatoris. Una vegada vaig sentir com un oficial palestí interrogava 
un membre de la Jijad Islàmica. Sentia la veu que feia les preguntes, però no sentia les 
respostes. Sentia com el to de la veu anava pujant, fins a posar-se a cridar, més i més 
fort. Finalment va començar a cridar en hebreu, quan la nostra llengua és l’àrab. Vaig 
saber després que aquest oficial fou empresonat i torturat a Israel, i ara interrogant el seu 
pre�oner ��e cop i �ol�� h��i� començ�� � cri���r en l� llen��� en l� ���l ell fo� ��re��i���

Un altre exemple. Quan permetem als nostres nens de jugar a Àrabs i Jueus, 
��e �en��ri� � �er com j���r � in��i� i ����er�, o � ll���re� i �ereno�, hem o���er��� ��e 
generalment prefereixen jugar a ser els jueus, perquè això representa el poder. Aquests 
nens van viure la impotència i la desesperança del seu propi pare, símbol del poder, pegat 
i h�mili�� �����n� �e���

A partir d’aquí podem intentar entendre  què passa amb els suïcides amb bombes. 
Q��n e�perimen�en l� ��emolició ��el p�re com � ���m��ol, �ro��en el en �r�p el ������i��� ��el 
p�re�� Q��n �’�nei�en � H�mà�, i H�mà� ���op�� ���e��� nen� com � p�re, el� ��em�n� 
�n� llei�l��� �o��l��

La violència produeix violència, l’extremisme produeix extremisme. La violència 
començ���� �l� c�rrer� ��e G�z� �m�� l’oc�p�ció i�r�eli�n� h� en�r�� � l� p�i��e ��e nen� i 
p�re�, ���n el� p�re� �ornen ��e le� pre�on� � l� f�m��li�, i ��e�pré� �orn� �l c�rrer com � 
sentiment legítim i la violència al carrer porta a la resposta de l’exèrcit israelià, cada cop 
més dura, i dintre les cases es torna a expressar un altre cop amb més violència. Això va 
���r �l 1987 � l� primer� In�if������

V� �er ll��or� ���n ��m començ�r el Pro�r�m� G�z� Comm�ni�y Men��l He�l�h��  
E� �r�c���� ��’en�ren�r per�one� � ����er en�r�r � l� c�l��r� ��e l� po��l�ció, re�pec��n� l� 
f�m��li�, j� ��e –com he ��i�- l� m�l�l�i� men��l i l’ho�pi��l men��l �ón e��i�m��i�z����� En 
el� �ny� ��e l� primer� In�if���� l� �iol�ció ��el� Dre�� H�m�n� per p�r� ��el�Ii�r�eli�n� er� 
constant, tothom estava confinat a casa de les 20 a les 6, amb el cobrefoc. De vegades 
no es podia sortir de casa durant 2 mesos. Si això passa quan les cases són comfortables, 
amb tele, música, espai suficient... potser es pot suportar. Però quan la casa té dues 
h���i��cion� i hi �i�en el� p�re�, 7 cri���re�, el� ��i������� im��ine�-�o� l� in�en�i��� ��e l� 
convivència, de la pressió, especialment sobre els nens. I els nens que a la primera 
In�if���� �ir��en pe��re�, �ón el� ��ïci��e� ��e l� �e�on� In�if������

La primera Intifada va acabar l’any 1994. Arafat va prometre la pau i la independència 
��e P�le��in� �m�� G�z�, i �n �i��em� ��e �o�ern �r�n�p�ren� i re�pec��ó� ��el� Dre�� H�m�n��� 
Però ��i�� e� ��n �enir pro�e� ��e ��e Ar�f�� i l’A��ori��� P�le��in� ��n repre�en��r �n 
fr�cà�  ��e ��n fer el con�r�ri ��el ��e ��n prome�re�� El re��l��� �� �er �n� no�� ��imen�ió 
��e l� ��e�e�per�nç� ��e �o�� l� po��l�ció, ��e �� o��rir el c�m�� �l reforç�men� ��e H�mà��� En 
els últims 5 anys la violència entre Israelians i Palestins ha arribat a nivells terribles, amb 
el� ��ïci��e� �m�� ��om��e� pel� c�rrer�, el� re����r�n�� i el� merc���; �m�� ��om���r���men�� 
i�r�eli�n� ��e �e����e� �m�� mé� ��e 1500 �one� ��’�n� �ol� �e�����; �m�� ������in��� i 
destrucció de cases, amb una brutalitat inimaginable, a més de la confisca de terres i de 
lli��er������

S’h� en�e��� �n� no�� ��inàmic� en�re le� ���e� com�ni����; en el� P�le��in� h�n 
cre�c�� el� �en�imen�� ��e rà��i�, h�mili�ció, re�enj�, i l� nece��i��� ��e �en�ir ��e po��ien 
�n ��i� �er �ic�orio�o��� Nomé� el� ��e����en el� ���m��ol�, �n ��el� ���m��ol� er� el m�r�iri, 



que ha anat esdevenint com una forma de vida. Es va preguntar a nens de 12 anys què 
�ol��rien �er ���n en �in��e��in 18: �n 34% �� ��ir ��e �olien �er màr�ir��� Un 10% �� ��ir 
��e �olien �er me��e�, ��’�l�re� ��n ��ir ��e me��re������� però el 34 % ��n ��ir ��e �olien 
morir. Això ens dóna una idea de com s’ha fet perillosa la vida, i de què pot passar en el 
f���r��

Què volem fer amb el Programa Gaza Community Mental Health, en aquesta situació 
de caos i violència? Dues coses: el treball amb la comunitat i l’exposició. Perquè una part 
del problema és la ignorància. Les persones de les Forces de Seguretat no saben res dels 
Dre�� H�m�n��� El m��ei� p���� � P�le��in� i � I�r�el�� Per �i�ò en� e�po�em no��l�re� �l� 
Israelians i permetem que ells facin el mateix. Parlem de la definició de humanitat. Jo 
no puc ser plenament humà si els Jueus no són part de la meva definició d’humanitat, i 
�ice�er���� Per �i�ò hem ��e �ro���r-no��� Hem ��’e�po��r le� per�one� � le� i��ee��� En ���e�� 
sentit és important la col·laboració amb la FCCSM. Perquè el món s’ha fet petit, i és gran 
la influència mútua. Hem de promoure els principis de la pau i els Drets Humans, i això 
va junt amb la salut mental, perquè per a la salut mental és necessari viure en pau i 
seguretat, en el respecte dels Drets Humans, en això està la definició d’estat del benestar. 
Llavors és quan la vida esdevé plena de significat, llavors no fa falta glorificar els símbols 
��e l� mor� per �n�r �l p�r������; el p�r������ �erà �����; el cel e� po� e�per�r�� 

Gràcie� �n �l�re cop, �en�o no h��er po��� e�plic�r-me �m�� mé� ��e��ll��

(Ar� començ� el ��iàle��� Le� ��e �e��ei�en �ón le� p�r��le� ��el ��oc�or El S�rr�j en 
re�po��� �l� comen��ri� ��el pú��lic)

No��l�re� no �om pol���ic�, però ��m��é po��em con�ri���ir �m�� in�en�� ��e �ro���r 
�ol�cion��� L� pol���ic� no é� l� profe��ió ��’�l��n�, pol���ic� �ol ��ir ��eci��ir el f���r ��e l� 
�en���

El� nen� �ón �n pro���c�e ��el �e� en�orn�� Ai�ò �ol ��ir, ��e l� f�m��li�, ��e le� con��icion� 
��e ��epri��ció econòmic�, ��e l� ��err�, ��e l� com�ni����� Pen�em en �n nen ��e e� �ro��� 
��e el �e� p�re é� impo�en� �����n� ��el f���r, ��e li prenen l� c���, ��e li pe��en �l c�rrer 
i li ��i�p�ren�� Q�e e�perem ��’���e�� nen? S’h� ��e po��er c�n�i�r el �e� en�orn��

El f���r e��à � le� m�n� ��el� pol���ic��� Però �r� el� pol���ic� �ón ��’e��re� ��re��: H�mà� 
é� ��’e��rem� ��re��, el �o�ern ��’I�r�el, en m�n� ��el Lik���, é� ��’e��rem� ��re��, i �l� E����� 
Units hi ha l’extrema dreta de Bush. Aquesta gent, aquests extremistes, es necessiten els 
�n� �l� �l�re��� Si no hi h���é� oc�p�ció no hi h��ri� H�mà�, ll��or� no hi h��ri� Sh�ron, 
etc. Com podem trencar tot això? Només ho podem fer a través de a consciència de 
le� per�one��� A P�le��in� l� po��l�ció e��à e�po����� � �r��me� ��i�ri�; �l� E����� Uni�� l� 
po��l�ció no �é ni i��e� ��el ��e p����, no e�col�en le� no���cie�, no �i���en������ i l� pol���ic� l� 
porten homes de negocis, lobbies, moguts no per l’interès del món, sinó per interessos 
��e po��er��

Les persones conscients poden aixecar-se, poden fer la diferència, encoratjar els 
I�r�eli�n� ��e �olen l� p�� i l� �e��re���, el� P�le��in� ��e �olen l� p�� i l� �e��re����� 
Però������ el con�rol ��e l� pol���ic� el �enen  �o�ern� ��e ��re�e��� Vàrem �enir l’e�per�nç� ��e 
��e�pré� ��’Ar�f��, ��e�pré� ��e Sh�ron en �in��rien ��’�l�re� ��e ��iferen�������� po��er h��rem 
��’e�per�r 4 �ny� mé���

Hem ��i� ��e el� nen� �ón pro���c�e ��e l’en�orn�� Al �emp� ��e l� primer� In�if���� 
��m fer �n �e��imen� ��el� nen� ���c�ime� ��e �r��me��� L’�ny 1993 hi �� h��er �n con�ré� 



In�ern�cion�l � G�z�, �m�� el ����ol ��e “S�l�� Men��l i P��”�� En� �ro��à�em � l� ��l� ��’�c�e� 
�ne� 700 per�one� ��e �o�� el� p�ï�o�, I�r�eli�n� ��m��é, el 30 ��e �e�em��re, ���n en� �� 
�rri���r l� no���ci� ��el� �cor��� ��’O�lo�� Hi �� h��er li�er�lmen� �n� e�plo�ió ��e felici����� V�m 
�or�ir �l c�rrer i en� ��m �ro���r el� nen�, ���ell� nen� ��e el ��i� ����n� �ir��en pe��re� 
�l� �ol����� i�r�eli�n�, ��e el� ��on��en ��r�n��e�e� ��’oli�er� i �ocol��ine� i el� ���r�ç��en�� 
P�r�icip�r en �c�i�i���� rel�cion���e� �m�� l� p�� perme� ��per�r el� �r��me��� El� nen� 
�’����p�en��

Seri� nece���ri �n �cor�� ��e p��, �n� inici��i�� ��len�� c�p � l� p��, ��e crei l� 
noció d’esperança en contrast amb la impotència i la desesperança. Això produiria una 
nova generació. En canvi, un govern corrupte que no va cap a la pau genera violència, que 
també es reflecteix a Israel., de la mateixa manera com s’hi reflectiria la pau. El problema 
é� e���r en m�n� ��e pol���ic� profe��ion�l� ��e pen�en en el con�rol ��el po��er i ��el� ��iner� 
i � c�n�i en� ��onen e�lò��n� i re�òric��� Per �i�ò �r� �o��l�re� �o� mé� impor��n�� ��e el� 
pol���ic��� De �e����e� �n� per�on� po� c�n�i�r el món�� Un ��i� S������� �� �i�i��r I�r�el, �� 
��ei��r le� �rme� i �� començ�r �n procé� ��e p��, hi �� h��er p�� en�re E�ip�e i I�r�el�� 
A��i nece��i�em �n� no�� S����������


