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La meva desgraciada
Guinea Equatorial

Francesc Cabana i Vancells

D
esprés de Catalunya, el
país on he viscut més
temps ha estat Guinea
Equatorial, l’antiga colò-
nia espanyola, que es va
convertir en província

abans d’aconseguir la independència.
Tot plegat, només van ser uns quants
mesos en uns quants viatges i per
compte del Banc Mundial, pel qual
treballava, però suficients per a conèi-
xer el país i una població que es
fa estimar i respectar en el seu
conjunt.

És per això que he seguit amb
extraordinari interès a través de
la premsa un dels judicis polí-
tics amb els quals el president
Obiang ha recordat a la població
qui mana, si és que ho havien
oblidat. Una vergonyosa actua-
ció judicial en el marc del cine-
ma Marfil de Malabo, que conec
prou bé i no pas per les pel·lícu-
les que s’hi representaven. És
per això, també, que vaig llegir
amb interès La passió guineana
–AVUI, 14 de juny passat– escrit
per un dels quatre represen-
tants de la Fundació Internacio-
nal Olof Palme, que van seguir
personalment el judici. Però
l’article conté dos afirmacions
que no són correctes i que convé
situar en el seu context real.

L’autor de l’article considera
que el judici-farsa s’ha realitzat
“sota la mirada displicent dels
Estats Units i la complaença del
govern del PP amb Obiang”. Feta
aquesta afirmació, es carrega la políti-
ca del govern Aznar a Guinea Equato-
rial. La Fundació Olof Palme és propera
al socialisme català, cosa que em sem-
bla bé, i el que diuen és veritat, però
hauria estat més exacte fer referència a
la complaença del govern Aznar i
abans la del govern socialista. No tinc
cap simpatia pel govern del PP, però la
política d’aquest i la del PSOE amb re-
lació a Guinea han estat fins ara abso-
lutament paral·leles. Les crítiques que
fa al PP les podria estendre igualment
al PSOE. Era present a Malabo –l’anti-
ga Santa Isabel espanyola– quan la vi-

sità Felipe González, acompanyat de
Rosa Conde i altres dignataris del seu
govern. Tant populars com socialistes
han intentat apropar el govern guineà
a la via democràtica, sense aconseguir
res. Santa innocència! És com si els
europeus haguessin volgut convèncer
en Franco perquè abandonés el seu
règim dictatorial. La dictadura guine-
ana només s’acabarà amb la mort
d’Obiang Nguema Mbasogo –com en
Franco– o amb el seu exili forçat, i
l’establiment d’un govern democràtic,
si això és possible. Tots els intents de
socialistes i populars són i han estat

absolutament inútils. En aquest
context, l’atac als Estats Units
em sembla superflu. L’autor de
l’article deu ignorar la història
de les relacions d’Espanya amb
la seva antiga colònia i provín-
cia, ja que no el crec amb in-
tenció de falsejar-la.

L’altra afirmació, que encara
m’ha sorprès més és que dóna
per bo i correcte “un acord tàcit
entre els països democràtics per
tal de congelar l’ajut econòmic a
Guinea, mentre no s’hi garan-
teixin els drets humans”. Em
sorprèn que ho diguin uns soci-
alistes. Potser és que també ig-
noren que l’ajut econòmic es-
panyol s’ha aplicat i s’aplica
majoritàriament a pagar els
sous dels espanyols o d’altres
ciutadans que hi fan de metge,
d’infermer o de mestre. L’ense-
nyament i la sanitat guineanes
s’han mantingut en bona part
gràcies als ajuts econòmics del
govern espanyol, donats en for-
ma de salari a religiosos o civils,

que fan una feina absolutament im-
prescindible. Si tallen l’ajut, com ja
s’ha fet diverses vegades, els principals
perjudicats seran els guineans més
desvalguts. No podem abandonar-los. I
més des que la sida ha fet la seva apa-
rició de forma epidèmica, com a la
majoria dels països de l’Àfrica subsa-
hariana. El nivell d’alfabetització és
baix i el sanitari també, amb la malària
i la sida en primer terme, però hi ha
altres malalties greus al darrere. Sem-
pre recordaré una infermera lleidata-
na que va haver de plegar quan el go-
vern espanyol va retallar els ajuts, i

entre aquests el que ella rebia per la
seva feina. Vivia en una zona de l’inte-
rior on encara existeix la mosca tse-tse.
La seva picada té un període d’incuba-
ció que pot arribar a ser de deu anys i
és mortal de necessitat, si no es vacuna
abans. “Qui vacunarà ara els nens del
meu poble?”, deia desesperada, quan
va haver de marxar. El que s’ha d’evitar
és que els diners públics que hi estan
destinats vagin a parar als comptes
d’Obiang i de la seva gent a Suïssa,
França o el Marroc.

Guinea Equatorial és un país petit en
el qual hi ha poca gent que passi fam.
La naturalesa dóna per menjar als seus
350.000 habitants, aproximadament.
Els guineans se’n van a dormir amb la
panxa plena, però una altra cosa és que
absorbeixin les proteïnes que els fan
falta, ja que mengen sobretot fècules.
El país ha canviat força des que el vaig
deixar, ja que Guinea és ara una po-
tència petroliera. Entren molts milions
de dòlars, però pocs d’ells arriben a la
població, pel que m’han explicat al-
guns amics que mantenen contacte
amb el país.

Quan vaig marxar, ja explotaven gas
natural, mentre declinaven els dos
conreus tradicionals del país, que eren
el cacau i la fusta. El primer per la
pràctica desaparició dels treballadors
nigerians a l’illa, que eren els que feien
la feina per compte dels bubis autòc-
tons. La fusta ha anat cap avall per una
sobreexplotació a la zona continental,
que obliga a endinsar-se a la jungla i
replantar les zones arrasades. Durant
el període colonial, els guineans no
tenien llibertat, però sí una de les
rendes més altes de l’Àfrica subsahari-
ana. Des de la independència i sota les
dictadures de Macias i d’Obiang el país
ha pogut comprovar el que és una au-
tèntica tirania. No veig clara la sortida,
quan desaparegui Obiang.

El problema de Guinea Equatorial és
el mateix de tota l’Àfrica subsahariana.
Els culpables són molts: governs cor-
ruptes, algunes multinacionals que
també ho són, el colonialisme, les bara-
lles ètniques i tribals, la incapacitat del
món per imposar alguns criteris. Buscar
un sol culpable és només demagògia.
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Prejubilats tecnològics
José García-Montalvo
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B
envolgut senyor/a...:

Moltes gràcies per envi-
ar-nos els seu currículum des
dels Estats Units. He sentit

molt conèixer que havia estat preju-
bilat del càrrec de president i conse-
ller delegat de Telecom.com (o qual-
sevol altre nom similar). Entenc la
seva frustració i, tot i que potser no li
serveixi de consol, li diré que, entre
molts d’altres, el senyor Ebbers (de
l’empresa WorldCom) i el senyor
Messier (del grup Vivendi Universal)
es troben en la mateixa situació.
Pensi que el senyor Messier té només
45 anys. Ja sé que li pot semblar in-
just que el senyor Villalonga s’en
deslliurés, però sempre hi ha gent
que té sort i se’n surt, o el treuen, a
temps.

També he de dir-li que la seva ex-
periència en la nova economia du-
rant aquests anys potser no és tan
valuosa per al seu futur treball com
vostè hauria pogut pensar. La de-
manda d’especialistes en plans de
negoci en què els ingressos futurs
creixen a taxes de tres xifres, tot i no

vendre ni una escombra, és molt
baixa aquests dies i no sembla que hi
hagi gaires presepectives de recupe-
ració en el futur pròxim. La venda de
fum empresarial està molt parada en
aquests moments.

Tampoc crec que li siguin gaire
útils les seves habilitats per a la
comptabilitat creativa. Desgraciada-
ment existeixen massa prejubilats
tecnològics amb les seves mateixes
habilitats i, conseqüentment, el seu
salari ha caigut bastant. En aquests
moments sobren especialistes a
transformar despeses en inversions i
a comptabilitzar com a ingressos
presents els contractes signats per
als pròxims quinze anys.

Per altra banda, la seva habilitat
per crear valor per als accionistes no

és gaire convincent, tot i que anotem
l’extraordinari coneixement que té
sobre el funcionament de les opcions
sobre accions per si fos útil per a fases
futures de bogeria inversora i adqui-
sicions gegantines a partir de deute
bancari.

Li recomanen que elimini del seu
curriculum vitae les referències als as-
tronòmics salaris que va cobrar
mentre l’empresa que vostè dirigia
tenia nombroses pèrdues. L’onada
ètica que està fuetejant als responsa-
bles de recursos humans podria fer
bastant difícil la seva reincorporació
en el mercat laboral amb unes cre-
dencials com aquestes.

Finalment, tampoc és bo que s’au-
toflagel·li comparant la seva situació
amb la del president George Bush. És

cert que el senyor Bush també va fer
de jove els seus primers passos en la
comptabilitat creativa. La venda de la
seva empresa a Harken el 1989 i el
seu encobriment de pèrdues milio-
nàries a partir de la venda d’una
subsidària (Aloha) a alt preu, com-
prada per una companyia finançada
amb diners de Harken, ara no estaria
ben vist. Però amb tant cop de pit que
Bush està donant recentment, la gent
sembla que s’està oblidant de tot allò.
Potser tingui aquí la solució: propo-
si’s com a adalil contra els fraus
comptables que s’estan produint. Ai-
xò ven molt ara.

Sense cap altre particular, atenta-
ment.

Postdata: En qualsevol cas no li re-
comanem que intenti venir a Catalu-
nya. La nova reforma laboral, a través
de la circular PR-2/02, recorda als
prejubilats que són parats i que se’ls
exigeix comprometre’s a buscar acti-
vament una nova feina. A més, la
gran indemnització que acaba de re-
bre per la seva prejubilació li impe-
diria cobrar el subsidi d’atur.


