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8 . ENTREVISTA
GUSTAU NER fN Antropoleg ¡africanista

"Les ONG són cosa del passat"
ACINTO ANTÓN

G

USlau Nerín (Barcelona,
1968) loma d'una de les
Uargues estades que la habltualmc:nt a Guinea Equatorial,
el seu país d'adopcló, amb un
altre Jlibre sota el brat;. 1 no un

de

qua[~l :

un masttgot con-

tra les ONG i la coHaboraci6 en

la linia de flotació de la bona
consciencia occidental. Blane bo
busca negre pobre (La (..ampana,

2011) ts un Ilibre decldldament
poltmk i destina! a aixecar polseguera. Nerín, un deis nostres
millors alricanistes, no dc:ixa

canya drd'a en una critica dc:molidora
contra
I'acció
humanitaria i la cooperació
c:uropccs a ¡'África.

"Fa temps que pcnsava pcr
que els que via,tgc:m pe r ¡'Amca
no tns posicionc:m sobre un fet
que és un secret de domin!
pt1blic: la cooperació s'ha sobre-

valora! 1, en 11\0115 indrets del
continent, la presencia de les
ONG no nornés no alleuja els

[

problemes, sinó que els agrc:uja;
per tot arreu es veuen projec!es
abandonats o que no han fundo-na! maí-, Nerín pren una cervess I parla suaumcnt plentre
lIan~a andanada rere andanada.
Tothom rep: Oxfam, Intervida,
Metges sense Fronteres, Aldeas
Infantiles SOS, Sa~ the Children, Mendiluce, les caravanes
solidaeies... "Les ONG han omplert l'Areica de vividors-cs parla de coopulaciá-, de plans d'~u
da estructural que en rea1itat
causen catl!..srrofes, de gent que
es ven per aconseguir un tOI leITeny, de cooperació que oculta
la imposidó de detenninades
polítiques-,
Nerín considera que la
cooperacló selVeUc de manera
prioritaria com a afinnaci6 collectiva del primer món, "si pots
donar és que tu estas bé, que
lens poder, i que ets collonut",
Critica que les ONG reforcen "la
Imatge estereotipada d'una Arríca passiva". I opina que el problema d'arrel és que des d'Euro-pa es cregui que "es pot ensenyar als afríeans com es poden
desenvolupar".
'
· Sóc conscient que el meu \libre no caura gens bé a alguns.
Espero que lambé li:i hagi gen t

Gustau Nerin, .1I10r de S/;utc bo lxI,Q negre

po"'-, retntilt dimecrH • Saree lona, } " ,"'"."

Enarílorat de Guinea
Antro poleg I africanista,
Gustau Herfn és autor de
Ilibres d'historia com El

iboga, I'al.lucinogen base. del
culle sincretic de! bwiti.

imperio que nunca existió o
el recent La última selva de
Espalla, I d'obres més
inclassificables com I'assaig
L'antropoleg a I'olla sobre la
gastronomía a Guinea, que,
subratlla, no el va fer tastar
la carn humana ni ingerir

Enamorat de Guinea, on
passa temporades lIargues
donant classes a Sata, diu
que, si trobés una feina filia ¡
el deillessin, hi viuda. la seva
parella és una dona fang amb
qui té un fill de quatre
mesos, Guillem Esono.

que el mirí com una cosa edmcant". Nerin esta conVt:n~ut que
el món de les ONG "ja ha passat
el seu zenit, ja no són indiscutibles, la gent ja no hi creu tant".
"Va ser un fenomen que aquí va
arribar molt tard, el boom va ser
als anys noranla, quan ja reia 30
anys que hi trcballaven. El procés a Espanya també va ser mé!
rapid; en poc temps, s'ha passat
d'una gran ingenuitat a posarles en dubte. I no han aconseguit aITelar-hi tanto Poca gent hi
col·labora: un 11" de manera regular en comparacló amb el

56% a Gran Bretanya A molles
els calen grans aportadons
públiques que les dcsvirtuen, algUDes de fins a195" w.
L'africanista sentencia que
les ONG "encara tardaran a des·
apareixcr, pero com a referents
del desenvolupament no duraran, són cosa del passat".
Es té aquesta visi6 negati va,
anti ONG, a I'Arrica?"De mane·
ra incípient, hl ha un gran cansament, massa projectes fallits w. I qu~ passa amb l'A.frica,
que no acaba d'alxecar el vol?
"És un problema comblnat, té

una her~nda molt incomoda, i
ts víctima de les polítiques
nord-sud, pero és veritat que
ells, els africans, no s'han sabut organitzar i plantar cara.
En fI, nosaltres no podem ser
molt crltics, venlm d'una dictadura de quaranta anys. El pro-blema del desenvolupament ts
propio Ningú no el poI ter desenvolupar, o ho fas tol sol o els
allres no creen res de solid".
Li demano a Nerín sobre
I'eco que ha tingut a Guinea la
morl del naturalista Jordi Sabater Pi. Dlu que cap. "No n'ha
quedat memoria", es dol. Par·
lem de Floqu~t de neu, "EII sí,
ts un referent, tots els guineans saben la historia d'un
goril'la blanc que es van endur els catalans per fer di·
ners". Quan Ii dic que Jordi
Portabella, el líder muhicipal
d'ERC a leshores al capdavant
del zoo, prelenia l1an~ar les
cendres del go riHa des d'un
hellcopter sobre la selva gulneana, mou el cap de manera
desaprovadora, "Hi hauria ha·
gut un bon embolic. L'haurien
acusal de bruixeria. Els guineans s6n molt sensibles a
aquestes coses .. ."

