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La roda
De tant criticar el
bonisme, potser tindrem
una excusa per
oblidar-nos del tercer món

La bondat
¡ la pobresa en
blanc ¡ negre
Is professionals delllibre diuen que tant se
val que hi hagi crlsi. que
es publica molt. Massa.
1 ara que s'acosta San t
Jordi, encara més. Només cal entra r a una llibreria ¡contemplar
I'allau de novetats. Triar-ue una cada vegada és més dificiL Més enlla
deis autors de moda, deIs temes de
moda i de les portades de moda,
moltde tanten lant apareix algun
lIibre que destaca per haver-la cncertat de manera especial amb el
tito!. És el cas d'un lIibre que s'acaba de publicar i que té un titol tan
rodó que narnés per aquest motiu valla pena comprar-lo. De vegades un bon titol ha diu tot i aixo
és el que passa amb elllibre Blane
bo busca negre pobre, que ha escrit
en Gustau Ne rín . El contingut no
defrauda, és brillant i esta a I'ah;ada del tíeo!. Gustau Nerín, un antropñleg que viu a Guinea Equatoria! ¡que coneix bé la realitat africana, fa una critica duríssima a les
oenegés. Critica com han convertit la solidaritat i l'ajuda al desenvolupament deis paisos pobres en
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un negad carregat de bones iotencions amb un resultat que l'autor
qualifica d'absolutament inútil.
Nerín es carrega el topic de la mala
consciencia com a motor de l'ajuda, retrata de manera descarnada
el papanatisme i la cursi lena que
mou alguns cooperants a viatjar al
Tercer Món, denuncia que moltes
oenegéssón un frau i condou amb
seventat i contundencia que els últ ims 50 anys de polítiques de cooperació internacional han estat un
fracas total.
Tal vegada aquest sigui un lIibre necessario Servid!. per compensar. S'han fet mol tes bestieses, s'han comes molts excessos
carregats de bona intenció i polser no hem jutjat amb suficient espe rit crítie el que hanfet i fan les
oencgés. Pero, compte, per a moltagenti tambéper a algunesorganitzacions, aquest !libre pot tenir
conseqüencies certament injustes. En aquesta historia de blancs i
negres no tal és blanc o negreo De
tanl criticar el bonisme ¡ les seves
conseqüencies nefastes potser arraconarem la bondatcom a virtut
i, el que és més greu, potser trobarem una excusa per oblidar la
pobresa com una realitat que ens
interpeHa i a la qual hem de donar
resposta.:=

