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La seva estàtua,
erigida tot i l’oposició
d’Espanya, rep
ofrenes freqüents

33 Monument a Ferrer Guàrdia.

Memòria viva de
Ferrer Guàrdia
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BRUSSEL.LES

La vida segueix igual
La població africana de Mbie viu ancorada en els costums ancestrals tot i que perpetuïn
el subdesenvolupament H Els homes estan ociosos mentre les dones treballen de valent
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33 Higiene 8 Una dona de Mbie renta la seva filla.

EL DIA A DIA D’UNA LOCALITAT DEL CONGO

L’
insigne pedagog català
Francesc Ferrer Guàrdia,
fundador de l’Escola Mo-
derna i afusellat al castell

de Montjuïc el 13 d’octubre de 1909
pel Govern autoritari d’Antonio
Maura, constitueix des de fa gairebé
un segle una figura venerada a Brus-
sel.les com a màrtir de la llibertat de
pensament. Malgrat l’activa oposició
de les autoritats espanyoles, la capi-
tal belga va erigir de manera imme-
diata per subscripció popular un
monument en la seva memòria,
mentre que les forces polítiques con-
servadores espanyoles van aconse-
guir endarrerir fins al 1990 que Bar-
celona recordés el pedagog amb un
monument a Montjuïc, rèplica exac-
ta de l’erigit a Brussel.les el 1911.

L’estàtua de Ferrer Guàrdia és, des
de l’any 1984, a l’avinguda de Frank-
lin Roosevelt, mirant a l’edifici his-
tòric de la Universitat Lliure de Brus-
sel.les (ULB), on es va traslladar coin-
cidint amb el 75è aniversari del seu
afusellament. El monument és una
figura humana aixecant una torxa

al cel, que simbolitza la flama de la
llibertat de pensament i la llum que
aporta el coneixement racional. Al
pedestal, una inscripció recorda el
seu afusellament com a «màrtir de
la llibertat de consciència». Més avall
es reprodueix una frase d’una de les
seves cartes: «L’ensenyament racio-
nalista pot discutir-ho tot i ho ha de
discutir tot, col.locant els nens en la
via simple i directa de la investiga-
ció personal».

Al costat del pedestal és freqüent
veure rams i corones de flors que di-
positen membres de la universitat,
de la Facultat de Pedagogia o d’esco-

les de la ciutat. Una de les prestigio-
ses escoles superiors de Brussel.les es
diu precisament Francisco Ferrer, en
honor seu.

Fins a principis dels anys 60, els
estudiants de la ULB desfilaven cada
20 de novembre, aniversari de la
fundació de la universitat, davant
l’estàtua de Ferrer Guàrdia en els
seus anteriors emplaçaments a la
ciutat, com a homenatge a qui sim-
bolitza «la defensa de la llibertat in-
tel.lectual». Les cerimònies han can-
viat des d’aleshores, però sempre fi-
nalitzen amb la col.locació de flors
al peu del monument.

L’estàtua va ser retirada del seu
lloc original, darrere de la plaça de
Sainte Catherine, el 1915 per l’Exèr-
cit ocupant alemany, en un gest al
Govern espanyol i el rei Alfons XIII,
que el 1912 va rebutjar visitar Bèlgi-
ca a causa dels homenatges al peda-
gog. Després de la primera guerra
mundial i tot i les noves maniobres
d’Espanya contra el monument,
l’estàtua va ser recol.locada el 1919.
No obstant, com a concessió a les

autoritats espanyoles, es va suprimir
el nom de Ferrer Guàrdia i la placa
contra el fals judici que el va con-
demnar, i es va transformar en un
homenatge a la llibertat de cons-
ciència. L’estàtua no va recuperar el
nom fins després de la caiguda de la
monarquia espanyola el 1931. En la
impressionant cerimònia de trasllat
de l’estàtua davant la ULB el 1984, el
rector va lamentar que no hi assistís

cap representant de l’Espanya demo-
cràtica. La dreta i l’obscurantisme
han mantingut Ferrer Guàrdia en
l’oblit, com un personatge maleït en
el seu propi país, mentre que és ve-
nerat a Europa, amb carrers que por-
ten el seu nom en unes 60 ciutats
franceses.H

L’últim poble del Congo en direc-
ció al Gabon es diu Mbie. Per Mbie
hi passa la principal ruta que co-
munica els dos països, una pista de
sorra amb profundes roderes, úni-
cament accessible per a vehicles
tot terreny i camions. Segurament
aquest és un dels motius del poc
comerç entre els dos països i del
trànsit gairebé nul, amb una mitja-
na d’un o dos vehicles diaris. Els
pocs 4x4 que circulen es dirigeixen
a la pròxima ciutat de Franceville,
al Gabon, i tornen carregats de cai-
xes de begudes o de bidons de com-
bustible, més econòmics que al
Congo.

A vegades també hi transita al-
gun tràiler arrossegant un o dos
contenidors que carreguen al port
de Libreville, la capital gabonesa,
perquè resulta més segur travessar
el Gabon que no passar pel sud del
Congo, on s’han produït casos de
pillatge. Els pocs vehicles que tra-
vessen la frontera també acostu-
men a anar carregats d’alguns con-
golesos que van a treballar tempo-
ralment al Gabon o que tornen per
descansar fins que se’ls acabin els
diners.

Sense electricitat ni telèfon

En qualsevol cas, el comerç proba-
blement s’incrementarà en els
pròxims tres anys, quan els xinesos
acabin la construcció d’una carre-
tera asfaltada que connectarà el
Gabon i el Congo. Però, encara que
llavors augmenti el trànsit, Mbie
seguirà sent el mateix que ara. Se-
gons Anton, el policia d’immigra-
ció de la frontera, Mbie seguirà

sent un poble de cases de palla, sen-
se electricitat ni telèfon (ni cobertu-
ra de telefonia mòbil), ni mercat set-
manal, ni botigues de comestibles, i
amb els seus habitants vivint en la
misèria.

«Els habitants de Mbie viuen com
en els temps antics, es tenen ran-
cor, són gelosos i no volen que els
seus veïns prosperin», explica An-
ton. Així doncs, els homes que tor-
nen de treballar del Gabón, en lloc
d’invertir els diners guanyats per
millorar, s’estimen més gastar-los a
l’únic bar del poble o amagar-los so-

ta terra. Anton explica una tradició
de la regió que la deixa ancorada en
el passat, al mateix temps que discri-
mina les dones. Abans de casar-se,
els homes han de pagar un dot als
pares de la futura esposa. Encara
que acostuma a ser costós, té la seva
part positiva per a l’home, perquè
en cas de divorci provocat per la do-
na, ell el recupera. D’aquesta mane-
ra l’esposa té un comportament més
dòcil, per no crear problemes als
seus pares.

Stevy, un treballador d’una cons-
tructora francesa pròxima, descriu

una visió similar del poble i de la
regió en general. Pels voltants de
Mbie hi ha extensos prats d’herba
alta en què podrien pasturar per-
fectament ramats de cabres. Stevy
explica que els homes de Mbie
–pertanyents a la tribu bateke, in-
sisteix– no tenen ganes de treba-
llar de valent (contràriament a les
dones), però tampoc volen que ar-
ribin forasters i aprofitin els recur-
sos del poble per enriquir-se. De la
mateixa manera, encara que no
acostumin a caçar ni pescar, odien
que els estrangers ho facin a les ter-
res pròximes.

Però no tot són crítiques. Segons
assenyala Stevy, entre els habitants
de Mbie no es produeixen robato-
ris, perquè matarien el lladre utilit-
zant vodú, encara que als forasters
sí que se’ls pot robar, perquè se-
gons diuen la seva màgia no pot
afectar el poble. A Brazzaville és di-

ferent, perquè hi ha moltes armes
des de la guerra civil i si es vol ma-
tar algú és més fàcil agafar el fusell
o una granada.

Mentrestant, la gent de Mbie se-
gueix vivint despreocupada del seu
subdesenvolupament. Al matí, els
homes conversen alegrement a
l’ombra d’una palmera, mentre les
seves dones caminen una desena
de quilòmetres per recol.lectar
fruites i tubercles. Al migdia, els
homes segueixen amb la conversa
i apaguen la calor amb una cerve-
sa, mentre les dones preparen fu-
fu, una pasta a base de iuca. A la
tarda, alguns homes es banyen al
riu mentre les dones renten la ro-
ba i tornen a casa carregades amb
bidons d’aigua al cap. A la nit, els
homes descansen del dur dia a la
vora del foc mentre les seves dones
alimenten les flames i fan el sopar.
I en tot moment, els nens juguen i
corren amunt i avall, i ignoren que
el futur del poble potser està a les
seves mans.H

3 LA TRADICIÓ

Al poble no hi ha robatoris
perquè la gent mataria
el lladre amb el vodú
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Els xinesos construeixen
una carretera, però molts
creuen que no canviarà res
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