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Sopar
d’exalumnes

ROSETTA / AGÈNCIA ESPACIAL EUROPEA

P oques debilitats hi ha que gene-
rin un plaer tan immediat com
la revenja. Es podrà al·legar
que la represàlia no porta en-

lloc si no persegueix un aprenentatge de
la persona que ha causat el dany, però és
indubtable que l’alleujament és una ne-
cessitatmolt humana i, per tant, compar-
tida. Per això, entre les obres de ficció
més exitoses hi ha algunes que aposten
per la revenja com a fil conductor.
L’exemple és el desenllaç brillant dels
Maleïts bastards de Quentin Tarantino.
L’espectador sortia del cinema eufòric
després d’assistir a un gir inesperat de la
història en el qual Hitler era tirotejat
fins a la mort per dos jueus. De fet, no
pocs espectadors a la sala premíem in-
conscientment el gallet per contribuir ni
que fos una mica a l’agonia del tirà.
La lectura de l’obra de teatre El club

de la escalera, publicada per Sergio Vila-
Sanjuán (Plataforma), provoca una sen-
sació semblant, salvant les distàncies.
Aquí, el paper de dolent correspon a un
home ben situat que va construir la seva
personalitat triomfadora exercint de
maltractador d’escola durant els seus
anys de formació. Tres dècades després,
algunes de les víctimes d’aquell bullying
li preparen un parany en forma de sopar
de vells alumnes. Sense necessitat d’uti-
litzar armes ni d’assetjar la presa, els an-
tics maltractats sotmeten el seu assetja-
dor a un exercici de gran violència: el si-
tuen davant d’un mirall perquè desco-
breixi les seves pròpies misèries. La pe-
ça, que esperem veure aviat sobre un es-
cenari, pertanyeria així a la categoria de
revenja constructiva, molt recomanable
per als docents i els escolars d’avui.
Vaig suggerir la seva lectura a un amic

que va patir bullying de nen. M’ho va

agrair i de passada em va explicar quina
havia estat la seva particular revenja.
Després d’anys de negar-se a participar
en sopars de vells alumnes, un dia va can-
viar d’idea. Coincidia amb un bon mo-
ment personal: una confluència de fac-
tors que li feien estar d’un humor a pro-
va de... sopar d’exalumnes. Així que es
va presentar al restaurant en el qual l’ha-
vien convocat i en pocsminuts va acapa-
rar l’atenció de les seves antigues compa-
nyes de pupitre, les mateixes que havien
assistit en silenci entre còmplice i resig-
nat al maltractament a què el va sotme-
tre una colla de pallussos. Cal dir que el
tipus és ara un alt directiu i que en la
seva cinquantena llarga conserva el ca-
bell i una raonable silueta. Li va agradar
tant recuperar aquelles amistats que en
realitat mai no va tenir, que ara està de-
sitjant que el convidin a un altre sopar
d’ex alumnes.
–I els teus assetjadors?
–No ho sé. Ni hi eren, ni els vaig tro-

bar a faltar, ni se’n va parlar en cap mo-
ment. Algun d’ells segur que el va matar
l’heroïna als 80. D’altres hauran fracas-
sat, perquè no anaven sobrats de cervell.
O no. Però no importa. La meva revenja
no va ser contra ningú, sinó contra el
meu propi passat i les seves circumstàn-
cies absurdes. Com les de tanta gent.

La sondaPhilae trobamolècules orgàniques al cometa 67P
La sonda Philae ha trobat molècules
orgàniques a l’atmosfera del cometa
67P, segons han revelat les dades
que va transmetre abans de quedar-
se sense bateries divendres passat.
La recerca demolècules orgàniques,
en les quals es basa la química de la
vida a la Terra, era un dels objectius

prioritaris de la missió per verificar
la hipòtesi que les matèries prime-
res de la vida van poder arribar a la
Terra a bordde cometes. Els respon-
sables de la missió no han informat
quines molècules concretes ha tro-
bat Philae perquè les anàlisis per
identificar-les encara no han acabat.

Coincidint amb els primers resul-
tats científics de la missió, l’Agència
Espacial Europea ha difós un nou
mosaic d’imatges captades des de la
nau Rosetta en el qual s’aprecia la
sonda durant el descens cap al
cometa i després de rebotar a la su-
perfície. / Redacció

ROSA M. BOSCH

Part dels 40 milions d’euros que
l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional al Desenvolupament
(Aecid) ha injectat al Fons Africà per a
l’Agricultura (AAF, en les seves sigles
en anglès) han servit per al rescat
d’una empresa canadenca, Feronia,
que paga salaris del voltant d’un euro
al dia a treballadors de la seva planta-
ció d’oli de palma a Boteka, a la Repú-
blica Democràtica del Congo (RDC),
segons han denunciat Grain, oenagé
que dóna suport als petits agricultors
que lluiten per un sistema alimentari
just, i la ThomsonReuters Foundation
(TRF). Grain alerta de la contradicció
que fons públics espanyols, també de
França, destinats a promoure les con-
dicions perquè milions d’africans sur-
tin de la misèria acabin en una firma
que explota el personal.
L’RDC és un dels països més pobres

del món, ocupa el penúltim lloc, no-
més per davant deNíger, de l’Índex de
Desenvolupament Humà del Progra-
made lesNacionsUnides per alDesen-
volupament. Un 87,72% de la població
viu amb menys d’un dòlar al dia i el
72% dels nens menors de 15 anys no
tenen cap altra opció que treballar per
subsistir.
La relació entre l’Aecid, dependent

del Ministeri d’Afers Exteriors i Coo-
peració, i Feronia es produeix quan el
subvencionat AFF compra a través de
dues subsidiàries, unes de les quals
GoldenOilHoldings Limited, establer-
ta aMaurici, el 50,8%de la firma cana-

denca, segons dades aportades per De-
vlin Kuyek, investigador de Grain amb
base aMont-real. La pròpia Aecid, con-
sultada per La Vanguardia, va confir-
mar que entre les inversions que havia
realitzat l’AAF des del 2010 figura l’es-
mentada de Feronia, “empresa que es
dedica a la producció d’oli de palma a
tres plantacions (Yaligimba, Boteka i
Lokuto) i a altres aliments en una terra
de cultiu de la província Bas Congo”.
Grain lamenta el suport de l’Aecid a

una companyia que “explota” afri-
cans: “Hi ha fam, desesperació i des-
nutrició entre els treballadors”.

L’Aecid va explicar que el Govern
espanyol participa amb 40 milions
d’euros “en l’AAF des de l’any 2010
junt amb altres agències de desenvolu-
pament, com la francesa i el Banc Afri-
cà de Desenvolupament. El fons té
una vida de deu anys i el seu objectiu
és donar suport al sector agrari a l’Àfri-
ca Subsahariana, fomentar els siste-
mes de producció sostenibles, la crea-
ció d’ocupació i, en última instància,
donar suport a la seguretat alimentà-
ria”. Grain subratlla que l’AAF, lluny
de contribuir a la creació de llocs de
treball dignes, almenys en aquest cas,

promou, directament o indirectament,
operacions que expulsen els agricul-
tors de les seves terres. És a dir, que
dóna suport al denominat land grab-
bing, o acaparament de terres, una
pràctica en alça que suposa que grups
d’inversió, grans corporacions o tam-
bé governs comprin o lloguin camps
de cultiu per produir biocombustibles,
altres productes agraris o, simple-
ment, per especular. Això suposa que
s’arrabassa el mitjà de vida a milions
de persones. A l’RDC, les comunitats
de Boteka, on Feronia ha impulsat una
de les seves plantacions, demanen que
aquesta empresa freni els seus plans
d’expansió i que se’ls torni almenys
part de les seves terres.
Aquesta operació convida a reflexio-

nar sobre fins a quin punt les agències
de cooperació al desenvolupament
dels països rics, que es nodreixen dels
diners dels contribuents, controlen el
destí final de les seves subvencions.
Els fons públics serveixen per alleujar
la pobresa en la qual viuen milions de
persones o per rescatar empreses en
crisi com Feronia? Preguntat per
aquest cas en què es veu directament
involucrada, l’Aecid ha contestat que
està en converses “amb el gestor del
fons, de cara a obtenir informació com-
pleta sobre aquestes denúncies per ve-
rificar que opera dins dels estàndards
socials i mediambientals requerits”.
Una altra dada que posa de relleu la
TRF en un article és que “Feronia es va
constituir a les illes Cayman per evitar
pagar taxes a dos països, el Canadà i la
República Democràtica del Congo”.c

L’Aecid respon que
demanarà explicacions a
l’AAF, al qual ha destinat
40 milions d’euros

‘El club de la escalera’
és una obra de teatre
que encomana el plaer
de la revenja en plat fred

Exteriors finançaunaempresaque
explota treballadorsa l’RDCongo
Debat sobre en què s’inverteixen els diners públics de la Cooperació
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