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Nota de premsa 

 
 

Per una Diada allunyada de la  
guerra i el racisme  

 
 

11 de setembre de 2009 
 

La participació de la cantant Noa a l’acte institucional de la Diada ha provocat 
la indignació del moviment per la pau i de l’Esquerra Independentista, perquè  

l’artista ha recolzat l’exèrcit israelià en la darrera massacre de Gaza.  
 

Diverses plataformes independentistes i pacifistes fan una crida a la ciutadania 
a protestar, de forma pacífica i silenciosa, durant l’actuació de la cantant al 

Parc de la Ciutadella. 
 

Aquest  últim  gener,  davant  dels  atacs mortífers  que  patia Gaza  a mans  de  l’exèrcit 

israelià, el poble de Catalunya es va bolcar en solidaritat amb el poble palestí. El 10 de 

gener, mentre les bombes israelianes de fòsfor blanc plovien sobre la Franja de Gaza, 

més de 100.000 persones van protagonitzar la major manifestació de solidaritat amb el 

poble palestí que Barcelona hagi vist mai. 

Aquells mateixos  dies,  la  cantant    israeliana Noa,  va  escriure  una  “Carta  oberta  als 

palestins”, on expressava el seu suport a  l’atac  israelià. Hi deia: “Només puc desitjar‐

vos que Israel faci la feina que tots sabem que s’ha de fer i per fi US ALLIBERI d’aquest 

càncer, d’aquest virus, d’aquest monstre anomenat fanatisme, que avui es diu Hamas.”   

Més endavant  i en ocasió del  concert de Noa al Palau de  la Música de Barcelona el 

passat mes de  febrer,  la Plataforma Aturem  la Guerra  li va enviar una Carta Oberta 

(17/02/09), proposant‐li que condemnés la matança israeliana a Gaza. No ho va fer. En 

una resposta del 22 de febrer Noa es va referir als militars israelians que duien a terme 

l’atac  a Gaza  com  “els nostres nois”  i  va  titllar els més de 1.300 palestins morts  (la 

majoria civils) de “terroristes”. 
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Per aquest  seguit de motius el moviment per  la pau ha qualificat de greu error  i un 

desencert  incomprensible  la proposta del govern  català de  convidar  l’artista Noa als 

actes institucionals de la Diada.  

Així mateix,  la participació de Noa ha  indigant també  les organitzacions de  l’Esquerra 

Independentista perquè consideren que convidar representants d’Israel, un Estat que 

nega el dret a l’autodeterminació del poble palestí, és un menyspreu i una violació de 

l’esperit  de  la  Diada,  compromès  amb  el  dret  d’autodeterminació  del  poble  de 

Catalunya i dels pobles d’arreu.     

Amb  aquests  arguments  el moviment  pacifista  i  diverses  plataformes  de  l’esquerra 

independentista han convocat a la ciutadania a mostrar la seva disconformitat amb la 

presència de Noa a  l’acte  institucional de  la Diada que tindrà  lloc  l’11 de Setembre, a 

les 11 del matí, al Parc de  la Ciutadella. Les diverses protestes convocades tenen per 

comú denominador l’exhibició de mocadors palestins durant l’actuació de la cantant i 

la  voluntat  explícita  dels  organitzadors  perquè  siguin  manifestacions  pacífiques  i 

silencioses per respecte a la Diada Nacional.   

 

 

 

2. Comunicats 

 

2.1. Carta als presidents de la Generalitat i del 

Parlament contra la participació d’una cantant pro-

guerra a l’acte institucional de la Diada. 

 

Plataforma Aturem la Guerrra   

  
Molt Honorable Senyor: 
 
Aquest  últim  gener,  davant  dels  atacs mortífers  que  patia Gaza  a mans  de  l’exèrcit 
israelià, el poble de Catalunya es va bolcar en solidaritat amb el poble palestí. El 10 de 
gener, mentre  les  bombes  israelianes  de  fòsfor  blanc  plovien  sobre  els  hospitals  i 
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escoles  de  la  Franja  —en  clara  violació  del  dret  internacional—  més  de  100.000 
persones van protagonitzar la major manifestació per Palestina que Barcelona hagi vist 
mai. 
Aquells mateixos  dies,  la  cantant  israeliana  Noa,  va  escriure  una  “Carta  oberta  als 
palestins”, on expressava el seu suport a  l’atac  israelià. Hi deia: “Només puc desitjar‐
vos que Israel faci la feina que tots sabem que s’ha de fer i per fi US ALLIBERI d’aquest 
càncer, d’aquest virus, d’aquest monstre anomenat fanatisme, que avui es diu Hamas.” 
Tal com  li vam dir, aquestes paraules, en ple bombardeig, només es poden entendre 
com  un  suport  a  l’atac  de  l’IDF.  Va  sorprendre moltes  persones,  perquè  la  cantant 
tenia la reputació de defensora de la pau i el diàleg al Pròxim Orient. 
Per aquest motiu i en ocasió del concert de Noa al Palau de la Música de Barcelona el 
mes  de  febrer,  la  Plataforma  Aturem  la  Guerra  li  va  enviar  una  Carta  Oberta 
(17/02/09), proposant‐li que condemnés la matança israeliana a Gaza. No ho va fer. En 
una  resposta del 22 de  febrer es  va  referir als militars  israelians que duien a  terme 
l’atac a Gaza com “els nostres nois”, va titllar els morts de terroristes i va cridar perquè 
“Hamas sigui eradicat de Gaza i de tot arreu”. Finalment, va dir: “Estic per la pau, però 
només estic per  la  justícia si és un pròleg per a  la pau.” Evidentment, per a  la Noa —
igual  que  per  a  Netanyahu—  “la  pau”  es  refereix  a  la  seguretat  de  l’Estat  actual 
d’Israel,  costi  el  que  costi  en  vides  palestines.  Conseqüentment,  la  Plataforma  va 
repartir octavetes davant del concert de la Noa, el 24 de febrer. 
Només podem entendre la vostra invitació a la Noa a participar a l’acte institucional de 
l’onze de setembre com un reflex del desconeixement d’aquests fets. Ja que a  l’onze 
de  setembre  recordem  l’entrada de  les  tropes  invasores  a Barcelona  l’any 1714, no 
entenem que participi a l’acte una cantant que s’ha expressat tan clarament a favor de 
l’entrada de les tropes invasores israelianes a Gaza. 
Per evitar malentesos o distorsions, repetim una vegada més que la nostra posició no 
té  res a veure amb  l’antisemitisme. Cada vegada hi ha més persones d’origen  jueu  i 
fins  i  tot molts  israelians, que donen  suport  a  la demanda de boicot; de  la mateixa 
manera  que moltíssimes  persones  blanques  van  impulsar  el  boicot  a  l’apartheid  de 
Sudàfrica. 
Un músic d’origen jueu i israelià que, a diferència de la Noa, s’ha expressat clarament 
per als drets del poble palestí i per al boicot, és el destacat saxofonista Gilad Atzmon. 
La participació d’un músic com ell hauria permès destacar  la contribució  jueva com a 
part  essencial  de  la  cultura mediterrània.  Noa,  per  les  seves  pròpies  paraules,  no 
representa aquell patrimoni, sinó la força militar d’Israel. 
Així  que  us  demanem,  conjuntament  amb  les  organitzacions  socials  palestines,  que 
retireu la invitació a la Noa per participar a l’acte institucional de l’onze de setembre. 
El gener passat, el poble de Catalunya  i els partits del govern, van deixar palès el seu 
suport al poble palestí. No els oblidem ara. 
 
Plataforma Aturem la Guerra 
Barcelona, 7 de setembre de 2009 
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2.2. Manifest de l’Esquerra Independentista per una 

Diada allunyada de la guerra i el racisme 

 

Candidatura d’Unitat Popular, Endavant, Maulets, Sindicat d’Estudiants dels Països 

Catalans, Alerta Solidària i Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra 

Independentista. 

"...al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traïdor..." 

Per una Diada allunyada de la guerra i el racisme! 

Quan encara no  fa un  any de  la massacre de més de 1.300 persones  a  la  franja de 

Gaza,  i  quan  el Govern  Israelià  tot  just  acaba  d'aprovar  una  nova  ampliació  de  les 

colònies als Territoris Ocupats Palestins, el Govern Català, per commemorar  la Diada 

del 11 de setembre, ha decidit convidar la cantant Noa en suport d’una pretesa pau a 

l’Orient  Mitjà.  Díficil  combinar  totes  dues  pretensions  quan  aquesta  artista,  que 

s’autodefineix com a “embaixadora cultural d’Israel”, lluny de denunciar les massacres 

de  l’exèrcit  israelià en  la darrera ofensiva  sobre Gaza,  les va encoratjar públicament 

amb una carta adreçada de forma cínica als palestins i palestines, on hi deia: “Només 

puc desitjar‐vos que  Israel  faci  la  feina que  tots  sabem que  s’ha de  fer  i per  fi US 

ALLIBERI d’aquest càncer, d’aquest virus, d’aquest monstre anomenat fanatisme, que 

avui es diu Hamas.”  

Ens sembla un greu error, un desencert incomprensible i una provocació en tota regla 

que  el  govern  català  convidi  a  una  artista  de  tarannà  bel∙licista  i  apologista  de  la 

massacre com Noa, que no duu el missatge d’una pau  justa  i duradora,  sinó que és 

portadora  dels  valors  i  la  veu  d’un  Estat  que  vulnera  sistemàticament  el  dret 

internacional  i els drets nacionals del poble palestí. Més encara quan això és fa en el 

marc de  la Diada de Catalunya,  ja que suposa menysprear  i violar  l’esperit d’un  jorn 

reivindicatiu,  profundament  compromès  amb  la  lluita  pel  reconeixement  dels  drets 

nacionals dels Països Catalans i dels pobles sense estat d’arreu, com és el cas del poble 

palestí.  

Per aquest motiu  fem una  crida pública  i oberta per a què es  cancel∙li  l’actuació de 

Noa.  En  cas  contrari  emplacem  la  ciutadania  de  Catalunya  a  mostrar  la  seva 
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disconformitat exhibint, de forma silenciosa i pacífica, mocadors palestins i estelades 

durant l’actuació de la cantant que tindrà lloc el proper 11 de setembre a les 11 del 

matí a l'escenari del llac del Parc de la Ciutadella de Barcelona. 

  

2.3. Petició d’EUiA a Noa per a que rectifiqui la seva 

posició sobre els bombardejos de Gaza.  
 

Esquerra Unida i Alternativa    

  
Un 11 de Setembre, també solidari i per la pau 

 
La societat catalana ha mostrat, al llarg dels anys, el seu compromís amb  la pau  i que 
és un poble solidari. L’11 de Setembre és una dia de  festa nacional  i reivindicatiu. La 
Diada  és,  també,  un  bon moment  per  què  entitats,  forces  polítiques  i  institucions 
impulsin  més  públicament  el  seu  compromís  en  el  reconeixement  dels  drets  dels 
pobles d’arreu del món i en favor de la pau i el diàleg, per resoldre els conflictes.    
 
EUiA, recollint les opinions crítiques expressades per associacions i plataformes per la 
participació  de  la  cantant Noa,  a  l’acte  institucional  de  l’11  de  Setembre,  ja  que  la 
cantant  israeliana va  justificar els darrers bombardejos a Gaza, creu que seria un bon 
moment  per  què  Noa  rectifiquis  i  rebutges  els  atacs  de  les  tropes  israelianes  a 
Palestina. 
 
 

2.4. Crida des de Palestina a la societat civil catalana i a  

les seves institucions 
 

Campanya Palestina pel Boicot Acadèmic i Cultural a Israel (PACBI) 
 
La Campanya Palestina pel Boicot Acadèmic  i Cultural  a  Israel  (PACBI)  [1]  saluda  als 
ciutadans Catalans,  al  seu Govern  i  al  seu Parlament  amb ocasió de  la Diada,  Festa 
Nacional Catalana que es celebra l’11 de setembre. Mentre vosaltres recordeu el valor 
dels ciutadans Catalans  i de  l’Aragó que es van  resistir a  la monarquia absoluta dels 
Borbons i commemoreu el setge de 1714 sobre Barcelona, us demanem que no inviteu 
a  ambaixadors  culturals  de  Israel  que  defensen  i  justifiquen  el  setge  criminal  de  la 
Franja de Gaza, descrit per Richard Falk, Rapporteur especial de drets humans en el 
Territori Palestí Ocupat com un “crim contra  la humanitat”  i un preludi al genocidi”.  
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En un dia tan assenyalat per el vostre país, os convoquem encaridament a cancel∙lar la 
anunciada participació de  la  cantant  israeliana Noa en el  concert  i acte  institucional 
que es celebrarà el proper 11 de setembre. Sense cap sentit d’ironia, s’espera que Noa 
interpreti "El cant dels ocells,"  escrit pel meravellós músic català Pau Casals. Quan  la 
va interpretar a les Nacions Unides al rebre la Medalla d’Argent a la Pau l’any 1971, va 
dir:    
  
"No he  tocat el  violoncel en públic durant  anys, però he  sentit que havia  arribat el 
moment de tornar a tocar‐lo. Vaig a tocar una melodia del folklore català, "El cant dels 
ocells". Els ocells canten quan són en el cel. Canten “pau, pau, pau”  i és una melodia 
que Bach, Beethoven  i  tots els grans hauran admirat  i estimat. És més, ha nascut en 
l’ànima del meu poble, Catalunya" [2]    
  
L’esperit  de  llibertat  i  de  dignitat  humana  que  Pau  Casals  va  expressar  llavors  amb 
tanta eloqüència, és  la negació explícita dels crims de guerra que Noa  i altres artistes 
israelians còmplices amb ells, defensen i justifiquen.   
  
En un intercanvi de cartes entre Noa i el moviment català per la pau, Aturem la Guerra, 
Noa  va  demostrar  la  seva  complicitat  en  la  defensa  de  la  guerra  d’agressió  d’Israel 
contra el milió i mig de Palestins que viuen a la Franja de Gaza. [3] Noa va defensar en 
públic  la massacra de Gaza mentre  les forces  israelianes  la bombardejaven, destruint 
parcial o totalment escoles, hospitals, ambulàncies  i milers de cases de civils, que  les 
organitzacions  de  drets  humans  i  els  experts han  definit  com  a  crims  de  guerra  [4] 
Adreçant‐se als palestins de Gaza, Noa va escriure:     
  
Només puc desitjar‐vos que  Israel acabi el  treball que  tots necessitem que sigui  fet  i 
que  us  alliberi  d’una  vegada  per  totes  d’aquest  càncer,  d’aquest  virus,  d’aquest 
monstre anomenat fanatisme, anomenat Hamas. I que aquests assassins trobin la poca 
compassió  que  pot  quedar  en  els  seus  cors  i  deixin  d’utilitzar‐vos  a  vosaltres  i  als 
vostres infants com a escuts humans per a la seva covardia i els seus crims" [5]    
  
Quan  els  demanem  que  cancel∙lin  la  invitació  a  Noa,  no  estem  demanant  que  es 
boicotegi a individus perquè si. Ens referim a “autodenominats ambaixadors culturals” 
d’un règim colonial i d’apartheid. Després de que la imatge de Israel en el món s’ha vist 
entelada  degut  als  seus  crims  contra Gaza,  Israel  ha  llençat  una  campanya  “marca 
Israeliana” per a rentar  la seva  imatge després de  les seves greus violacions del dret 
internacional  i  promoure  una  imatge  enganyosa  d’Israel  com  a  país  progressista  i 
lliberal  i  no  colonial  i  opressor.  El  Director  general  d’Afers  Culturals  del  Ministeri 
d’Exteriors  Israelià  va  declarar  el  passat  mes  de  març  “enviarem  escriptors  a 
l’estranger, companyies de  teatre, exposicions. D’aquesta manera mostrarem  la cara 
amable  de  Israel,  de  manera  que  no  se’ns  identifiqui  amb  un  estat  de  guerra 
permanent”  [6]  Siguin quines  siguin aquestes  intencions,  invitar a Noa a  cantar a  la 
Diada  Nacional  de  Catalunya,  semblaria  que  es  col∙labora   en  aquesta  campanya 
d’imatge israeliana.     
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Les  pautes,  recentment  publicades  de  PACBI  per  aplicar  el  boicot  cultural 
internacional, així ho expressen:     
  
La llibertat d’expressió dels individus, especialment dels artistes, ha de ser respectada. 
En  aquest  context,  un  artista  pot  ser  boicotejat  en  resposta  al  que  es  concep 
majoritàriament  com  un  acte  o  declaració  particularment  ofensius  (tals  com  una 
incitació oberta o indirecta a la violència, justificació  ‐una forma indirecta de defensa‐ 
de crims de guerra  i altres violacions greus del dret  internacional. A aquest nivell, els 
treballadors  israelians  de  la  cultura  no  deurien  estar  automàticament  exempts  de 
crítiques i formes legals de protesta, entre ells, i inclòs el boicot. Han de ser tractats de 
la mateixa manera que la resta de persones que violen les normes. Ni millor ni pitjor." 
[7]   
  
Noa ha de ser tractada de  la mateixa manera que qualsevol artista  internacional que 
defensi crims de guerra. Ha de ser boicotejada.    
  
Reconeixent  i  apreciant profundament  la  solidaritat que  la  societat  civil  catalana ha 
mostrat al  llarg dels darrers anys amb  les  legítimes aspiracions palestines de  justícia  i 
llibertat, PACBI demana a les persones amb principis i consciència a Catalunya que ho 
confirmin  i se sumin a  la Campanya  Internacional de Boicot, Desinversions  i Sancions 
(BDS)  contra  Israel  per  acabar  amb  la  seva  impunitat  criminal.  Com  ha  dit  el  Pare 
Miguel D´Escoto Brockmann, President de l’Assemblea General de les Nacions Unides,   
   
  
Fa vint anys varem jugar un paper fonamental quan ens varem sumar a la societat civil 
i  varem  decidir  que  era  necessari  aplicar  sancions  per  a  pressionar  de  manera 
noviolenta a Sudàfrica. Avui hauríem de seguir  l’exemple d’una nova generació de  la 
nostra  societat  civil que està  convocant una  campanya noviolenta  similar de Boicot, 
Desinversions i Sancions per a fer pressió sobre Israel.  [8]  
  
Creiem  que  Catalunya  pot  jugar  un  paper  important  en  el  desenvolupament  de 
mecanismes de pressió noviolenta efectius que forcin a Israel a complir amb les seves 
obligacions davant el dret internacional, tal i com va succeir en el seu moment amb la 
Sudàfrica de l’Apartheid. Esperem sincerament que Catalunya estigui a l’alçada del seu 
compromís  amb  els  drets  humans  i  decideixi  no  acollir  a  cap  ambaixador  cultural 
israelià.   
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  
[1] www.PACBI.org  
[2] http://www.paucasals.org/en/‐PAU‐CASALS‐United‐Nations‐speech  
[3] See: Aturem la guerra and Noa´s letter about Gaza. 
[4]Amnesty  international:  http://www.amnesty.org/en/news‐and‐
updates/report/impunity‐war‐crimes‐gaza‐southern‐israel‐recipe‐further‐civilian‐
suffering‐20090702. i  
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Human Rights watch: http://www.hrw.org/en/reports/2009/03/25/rain‐fire   
[5] http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐3651784,00.html  
[6] http://www.nytimes.com/2009/03/19/world/middleeast/19israel.html?_r=2&hp 
[7] http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1045 
[8]  Statement  of  H.E.  Father Miguel  D'Escoto  Brockmann,  President  of  the  United 
Nations General Assembly, on  the  International Day of Solidarity with  the Palestinan 
people, 24 November 2008. http://bdsmovement.net/?q=node/221 
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També a la Diada: Recordem Gaza 
 
La Plataforma Aturem la Guerra ha 
enviat aquesta carta als Presidents de la 
Generalitat i del Parlament, el 7 de 
setembre de 2009 
 
Aquest últim gener, davant dels atacs 
mortífers que patia Gaza a mans de l’exèrcit 
israelià, el poble de Catalunya es va bolcar 
en solidaritat amb el poble palestí. El 10 de 
gener, mentre les bombes israelianes de 
fòsfor blanc plovien sobre els hospitals i 
escoles de la Franja —en clara violació del 
dret internacional— més de 100.000 
persones van protagonitzar la major 
manifestació per Palestina que Barcelona 
hagi vist mai. 
Aquells mateixos dies, la cantant israeliana 
Noa, va escriure una “Carta oberta als 
palestins”, on expressava el seu suport a 
l’atac israelià. Hi deia: “Només puc 
desitjar-vos que Israel faci la feina que tots 
sabem que s’ha de fer i per fi US 
ALLIBERI d’aquest càncer, d’aquest virus, 
d’aquest monstre anomenat fanatisme, que 
avui es diu Hamas.” Tal com li vam dir, 
aquestes paraules, en ple bombardeig, 
només es poden entendre com un suport a 
l’atac de l’IDF. Va sorprendre moltes 
persones, perquè la cantant tenia la 
reputació de defensora de la pau i el diàleg 
al Pròxim Orient. 
Per aquest motiu i en ocasió del concert de 
Noa al Palau de la Música de Barcelona el 
mes de febrer, la Plataforma Aturem la 
Guerra li va enviar una Carta Oberta 
(17/02/09), proposant-li que condemnés la 
matança israeliana a Gaza. No ho va fer. En 
una resposta del 22 de febrer es va referir 
als militars israelians que duien a terme 
l’atac a Gaza com “els nostres nois”, va 
titllar els morts de terroristes i va cridar 
perquè “Hamas sigui eradicat de Gaza i de 
tot arreu”. Finalment, va dir: “Estic per la 
pau, però només estic per la justícia si és un 
pròleg per a la pau.” Evidentment, per a la 
Noa —igual que per a Netanyahu— “la 
pau” es refereix a la seguretat de l’Estat 

actual d’Israel, costi el que costi en vides 
palestines. Conseqüentment, la Plataforma 
va repartir octavetes davant del concert de 
la Noa, el 24 de febrer. 
Només podem entendre la vostra invitació a 
la Noa a participar a l’acte institucional de 
l’onze de setembre com un reflex del 
desconeixement d’aquests fets. Ja que a 
l’onze de setembre recordem l’entrada de 
les tropes invasores a Barcelona l’any 1714, 
no entenem que participi a l’acte una 
cantant que s’ha expressat tan clarament a 
favor de l’entrada de les tropes invasores 
israelianes a Gaza. 
Per evitar malentesos o distorsions, repetim 
una vegada més que la nostra posició no té 
res a veure amb l’antisemitisme. Cada 
vegada hi ha més persones d’origen jueu i 
fins i tot molts israelians, que donen suport 
a la demanda de boicot; de la mateixa 
manera que moltíssimes persones blanques 
van impulsar el boicot a l’apartheid de 
Sudàfrica. 
Un músic d’origen jueu i israelià que, a 
diferència de la Noa, s’ha expressat 
clarament per als drets del poble palestí i 
per al boicot, és el destacat saxofonista 
Gilad Atzmon. La participació d’un músic 
com ell hauria permès destacar la 
contribució jueva com a part essencial de la 
cultura mediterrània. Noa, per les seves 
pròpies paraules, no representa aquell 
patrimoni, sinó la força militar d’Israel. 
Així que us demanem, conjuntament amb 
les organitzacions socials palestines, que 
retireu la invitació a la Noa per participar 
a l’acte institucional de l’onze de 
setembre.  
El gener passat, el poble de Catalunya i els 
partits del govern, van deixar palès el seu 
suport al poble palestí. No els oblidem ara. 

Plataforma Aturem la Guerra 
Xerrada-debat: 
La política exterior d’Obama 
Intervindrà: Ferran Izquierdo 
Divendres 18 de setembre, 19h 
CJB, Gran de Gràcia 190 
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