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“L’Àfrica és
plena de pous

fets per
ONGsque

s’han assecat”

LAIA
ALTARRIBA

Quan l’antropòlegGustauNerín va
arribar a l’Àfrica, fa uns vint anys,
creiaenlespossibilitatsdelsprojec-
tesqueimpulsenlesONGper inten-
tarmillorar lavidade lespoblacions
del continent. Però a poc a poc va
anar veient que aquests projectes
no servien per al desenvolupament
de les societats africanes.Ho expli-
ca enel seu llibreBlancbobuscane-
gre pobre, de LaMagrana, que amb
humor retrata de manera crítica
tots els actors que participen en el
món de la cooperació.

Al llibre no se salva ningú.
Noésquetothomhofacimalament,
sinóqueelproblemaésdel sistema.
Inoésque josigui l’enemicde laco-
operació, senzillament poso sobre
la taula una problemàtica.

Per què va escriure aquest llibre?
Eraunaassignaturapendent;nopo-
dia ser quemolta gent estiguéssim
fent estudis històrics o antropolò-
gicssobre l’Àfrica iquenoparléssim
del gran problema que és la relació
entre Europa i Àfrica. El que dic al
llibre és un secret de domini públic
peramoltsdelseuropeusqueconei-
xembé el continent africà.

I per què vas escollir l’humor per
parlar-ne?
Un dels grans problemes de la co-
operació és que està vinculada a
unagranmegalomaniade lanostra
societat.Nosabemcomresoldreels
nostres problemes, però estem
convençudíssims que sabem com
resoldre els problemes dels afri-
cans.Calunamicaderevisió i lami-
llor revisió que es pot fer és des de
l’humor.

Eldebatqueplanteja existeix enel
món de la cooperació?
Enelmónacadèmic ésundebat ca-
dacopméspresent.Moltagentpar-
la de postdesenvolupament, en el
sentitquecreuenque les teoriesdel
desenvolupament han fracassat. El
que ami emsorprèn és quedins del
món de la cooperació, dels que sí
que hi creuen, tothom es queda
al·lucinat quan preguntes: “El país
on estàs treballant, quan es desen-
voluparà?Quintermini lidones?”. I
ésque, enel fons, treballenen la co-
operació per al desenvolupament,
però sense creure en el desenvolu-
pament.

Peròquinesconseqüènciesnegati-
ves pot tenir la cooperació sobre
les societats receptores?
El problema és que, per exemple,
es creenassociacionsa l’Àfricaper-
què hi ha uns diners mobilitzats
gràcies a la cooperació i saben que
l’únicamanerad’aconseguir-los és
fent un projecte de latrines o de
pous, que és el que ara està demo-
da aquí. Això fa que aquestes asso-
ciacions no funcionin a partir de
les seves necessitats, sinó de les
nostres prioritats.

Al llibrediuque lesONGsabenque
elsistemadecooperaciónoserveix
perquè les societats africanes sur-
tin de la pobresa, però continuen
treballant en projectes concrets.
Perquèhihaaquestacontradicció?
Perquè si actues contra el sistema,
tensmala premsa i et quedes sense
ajudes institucionals.Tufasunpro-
jecte d’un pou i et fan creure que el
mónpotsermillord’aquestamane-
ra, sensequeningúensurtiperjudi-
cat, comsiningútraguésrendiment
de la pobresa dels altres. Es dóna el
missatge que els pagesos d’un país
africàpermillorar lasevasituacióel
que han de fer és organitzar-se en
unaONG,mentre que en realitat hi
ha una sèrie de condicions políti-
ques que els estan enfonsant.

Així, què n’hem de fer de l’actual
sistema de cooperació?
Jo a hores d’ara no hi veig possibi-
litats, s’had’anarperuna altra ban-
da. S’ha de lluitar contra les causes
de les desigualtats, de la pobresa, i
no intentar fer projectes enquèen-
senyemalgunacosaalsafricansper-
què resolguin els seus problemes.

No hi ha ningú que treballi en
aquest sentit que proposa?
Sí que hi ha ONGs que s’estan re-
plantejant l’estratègia de projectes
i esdediquenmoltmésa les tasques
de pressió social sobre els proble-
mes que incideixen en la pobresa.
Laqüestiódeldeuteodelespatents,
per exemple, són temes sobre els
quals algunes ONG fan una tasca
molt coherent.

Quina responsabilitat hi tenen els
mitjans de comunicació?
No han complert gens el seu paper
respectea lacooperació, jaquequan
enparlen normalment fan, simple-
ment, propaganda. En teoria un
mitjà té el deure demirar amb ulls
crítics, i no sé simai hem llegit a un
diari que una ONG ha fet uns pous
i se lihanassecat,mentreque l’Àfri-
ca és plena de pous secs.

Pelque faalsmitjans, al llibre tam-
bé critiques la imatge que projec-
ten de la població africana.
Pel que diuen els mitjans i per la
propagandade lesONG, l’últimque
penses és que a l’Àfrica hi ha taxis-
tes, advocats, empresaris, comerci-
ants... El que penses és que són una
sèriededesgraciatsquenosabenfer
res i el que necessiten és que vingui
algú amb una armilla i els curi o els
eduqui. Però a l’Àfrica la immensa
majoriade lagentresol lessevesne-
cessitats ambels recursosde les so-
cietats africanes, no amb el que els
ve de fora.

I per què no s’aborda clarament?
El problema és que és molt difícil
qüestionar la cooperació perquè es
parteixde labasequeésunacosa fe-
ta amb bones intencions, per tant,
semblamolt dur qüestionar-la.e
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