
Xavier Montanyà continua el seu periodisme d’investigació
amb «L’or negre de la mort», un llibre sobre la Nigèria
devastada per l’explotació petroliera i la corrupció

Cercant
l’ocult

IMMA MERINO

l segon capítol del llibre L’or
negre de la mort, publicat per

Empúries, du per títol El retrat de
Dorian Gray a propòsit d’aquesta
cita de l’escriptor nigerià Chi-
nua Achebe: «L’Àfrica és a Euro-
pa com el quadre a Dorian Gray:
el suport en el qual l’amo descar-
rega les seves deformitats físi-
ques i morals per tal de poder se-
guir avançant, dret i immaculat.
En conseqüència, l’Àfrica és
quelcom que cal evitar, igual
que el quadre ha de restar ocult,
per tal de salvar la precària inte-
gritat de l’amo.» En aquest capí-
tol, Xavier Montanyà explica
que va escriure un primer article
sobre Nigèria, amb el mateix tí-
tol de L’or negre de la mort, com a
reacció a la tragèdia i la parciali-
tat informativa sobre l’explosió
d’un oleoducte a Lagos que, el
dia de Nadal de l’any 2006, va
causar la mort de més de tres-
centes persones. El periodista
sintetitza allò que anunciaven
les portades de bona part dels
diaris occidentals: que l’acci-
dent s’havia produït quan un
grup de joves van perforar la ca-
nonada per robar combustible.
Que els oleoductes nigerians són
freqüentment perforats per de-
linqüents que roben combusti-
ble que després venen al mercat

E
negre. I que les instal·lacions
també són sabotejades per grups
tribals que mantenen disputes
amb les companyies petrolieres.
Montanyà recorda que va pen-
sar que les paraules «delin-
qüents, tribals o vandalisme»
eren la manera com «els nostres
mitjans honoraven els tres-
cents morts de Lagos; la mesura
del nostre respecte envers ells».
¿No era aquesta una nova de-
mostració que veiem Àfrica a
través de la descripció que en fan
els grans mitjans de comunica-
ció i que és la que interessa als
governs, les multinacionals i
potser també a la nostra cons-
ciència? ¿El conflicte de Nigèria
es redueix al del robatori de pe-
troli? ¿Els joves delinqüents te-
nen altres mitjans per guanyar-
se la vida que jugar-se la pell ro-
bant petroli dels oleoductes de la
Schell, Chevron o Exxon Mobil?

Les preguntes que s’anava fent
Montanyà preparaven el seu
viatge cap al delta del Níger: què
havia dut a aquesta situació? Per
què en tenim tan poca informa-
ció? Allò que se li va posar en
marxa és l’instint que, segons
Amira Hass, la israeliana que fa
anys que relata les condicions de
vida als territoris palestins ocu-
pats, mena el periodista a realit-
zar una comesa fonamental: vi-

gilar el poder, procurar descobrir
i revelar allò que amaga, sovint
amb la complicitat informativa
dels mitjans de comunicació do-
minants. Seguint-lo, va anar a
Nigèria el març del 2010 i hi va
passar un temps.

—«A Àfrica hi havia fet diver-
sos viatges, però no havia estat
mai a Nigèria. Sí al Camerun, Be-
nín, Gabon, Guinea Equatorial,
l’excolònia espanyola sobre la
qual vaig realitzar el documen-
tal Memòria negra, que, entre al-
tres coses relatives a la colonitza-
ció i al fatal procés de descolonit-
zació, aborda els interessos espa-
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nyols que s’hi mantenen i que
expliquen el suport més o
menys encobert al dictador Teo-
doro Obiang. Guinea és un país
on ja hi havia observat la contra-
dicció que també pateix Nigèria:
que el petroli, en lloc de ser una
font de riquesa per a la població,
és una mena de maledicció.
Controlades per les multinacio-
nals en connivència amb la mi-
noria corrupta al poder i que re-
presenta l’u per cent de la pobla-
ció, les explotacions petrolíferes
a Nigèria, majoritàriament con-
centrades al delta del Níger, no
només no aporten beneficis a la

majoria dels habitants, sinó que
han devastat el medi ambient.
La gent ha hagut d’abandonar
les terres contaminades i a les ai-
gües ja no s’hi pot pescar res de
bo. Jo no sóc ni antropòleg ni
historiador, però, com a perio-
dista, faig atenció a certes coses i
vaig pensar que allà n’hi passen
d’interessants sobre les quals hi
ha (o n’hi hauria d’haver) neces-
sitat de saber-les. Al delta del Ní-
ger hi conflueixen moltes de les
qüestions bàsiques actualment
en joc a nivell internacional: se-
guretat energètica, atemptat
ecològic i als drets humans, es-

calfament global, corrupció po-
lítica, lluita armada, massacres
militars, activisme polític i acti-
vitat mafiosa, la intervenció de
la justícia internacional. D’aquí,
vaig creure que alguna cosa po-
dria explicar d’aquella realitat
un cop em documentés, la cone-
gués sobre el terreny i parlés amb
gent del lloc.»

—I tant que n’explica de
coses... per a aquells que les
vulguin saber.

—«En ser allà vaig veure enca-
ra més clar què per als d’aquí no
existeix realment l’Àfrica negra.
Existeix un clixé, un relat estàn-

dard per explicar qualsevol cosa
que passa allà. Aquest relat de-
forma aquella realitat, però
l’hem comprat perquè amaga les
nostres pròpies deformitats.
Quan veus coses pels teus propis
ulls, t’adones que encara són
més complexes del que podies
haver imaginat A mesura que hi
era, més m’adonava que no se’n
sap res. La imatge de Nigèria és la
d’un infern, però no se’n sap res.
Es veu que no s’han trobat pre-
textos per enviar-hi periodistes
des que als anys seixanta hi va
haver la guerra de Biafra, de la
qual recordem els ventres inflats
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periodisme
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per la fam. Aquesta guerra civil
va tenir lloc quan el sud del país
va voler independitzar-se des-
près de la matança dels igbos per
part dels hauses, ètnia domi-
nant al nord. El poder central
no ho va voler perquè justa-
ment la producció petroliera
començava a ser important al
sud. Aquest és l’origen de mol-
tes coses. El cas és que ara no hi
van periodistes, però, en relació
amb casos com l’explosió a La-
gos, els mitjans expliquen la
versió que elaboren les multina-
cionals del petroli per presen-
tar-se com a víctimes de robato-
ris. Però, per què els joves nige-
rians roben petroli? La cosa és
complexa, però passa que els jo-
ves no tenen futur i n’hi ha que
agafen un kalàixnikov. Ho fan
per ràbia. Diuen que no són ni
comunistes ni revolucionaris,
que simplement estan farts.
D’aquí, les seves accions de sa-
botatge, segrestos, atacs a la po-
licia i l’exèrcit. En tot cas, esti-
guin més o menys polititzats els
grups armats, són una conse-
qüència de la situació política i
econòmica, de la violència ins-
titucionalitzada al país. Evi-
dentment, hi ha molta confu-
sió. I també és cert que, lligat al
robatori del petroli, hi ha qui
s’enriqueix mentre que és dub-
tós que la població se n’hagi be-
neficiat, de la lluita armada. I,
en fi, és molt difusa la frontera
entre la violència com a via de
lluita política i la violència que
busca només l’enriquiment.»

—Expliqui una mica més
les conseqüències de l’explo-
tació petroliera.

—«Des de fa uns cinquanta
anys, en què van començar les
extraccions, al delta del Níger
s’hi han vessat uns 2.100 mi-
lions de litres, és a dir uns 42 mi-
lions a l’any, que, per donar una
idea de la catàstrofe, és una
quantitat semblant a la que va
abocar l’Exxon Valdez en aigües
d’Alaska. Això representa un
desastre ecològic amb totes les
seves conseqüències en vides
humanes, malalties, devastació
de conreus i aigües, a més de la

«Per què els
joves nigerians
roben petroli?
La cosa és
complexa, però
els joves no
tenen futur»

«Les coses no
estan tan
somortes com
sembla. La gent
no és tan
submisa i
conformista»

«Hi ha un
discurs general
de reivindicació
dels drets sobre
les terres. De
mica en mica ha
anat fent forat»

«Les petrolieres
no són impunes
i podrien ser
jutjades per les
seves accions a
l’Àfrica»

corrupció, violència i repressió
generades per aquesta situació.
Allò que els explotadors i benefi-
ciaris del petroli tenen menys en
compte és la vida de la gent
d’aquell país. Però, a més, als ha-
bitants no els arriba res dels gua-
nys. Existeix la vindicació que
un 25 per cent dels beneficis es
reinverteixin al país. Però ni tan
sols arriba al 13 per cent estipu-
lat per llei. Tota vindicació d’uns
drets està bloquejada per una te-
ranyina de repressió i corrupció
política gairebé infranquejable.
Amb tot, sempre hi ha un desig
d’esperança. Des del juny de
l’any passat, en què va morir
l’anterior president, el país és
presidit per primer cop per un
home del sud, un ijaw, que fa
uns mesos va guanyar unes elec-
cions de les quals es diu que han
estat prou transparents. I, mal-
grat el fet que Jonathan Good-
luck abans era vicepresident, hi
ha qui vol creure que l’home no
pot perdre aquesta oportunitat
històrica i que alguna cosa farà
pel sud.»

—Hi ha, però, motius per
esperar que la situació a Ni-
gèria pugui canviar?

—«La cosa és molt difícil, però
n’hi ha, de motius, des del mo-
ment que hi ha qui treballa a
fons perquè canviï. És important
l’activisme de les organitzacions
socials o de les associacions cívi-
ques. Han denunciat a nivell in-
ternacional casos de repressió,
de tortura i assassinat. Són ac-
cions en contra de la impunitat.
Aquestes organitzacions van
fent que la població adquireixi
consciència de la situació i dels
seus drets. Hi ha un discurs gene-
ral de reivindicació dels drets so-
bre les terres. De mica en mica
s’ha anat fent forat. És impor-
tant aquesta activitat de cons-
cienciació per tal que la població
exerceixi el seu dret a exigir que
no es pot continuar destruint i
contaminant el territori i tot el
medi ambient. També s’estan
demanant responsabilitats. La
llei prohibeix la crema de gasos a
l’atmosfera. S’han fet judicis, pe-
rò les petrolieres prefereixen pa-

gar les multes que reciclar, per-
què els resultaria més costós. Pe-
rò no s’han de deixar de buscar
camins d’esperança. S’està apel-
lant a la justícia internacional
perquè posi en evidència legal-
ment tot el que les companyies
fa temps que estan fent impune-
ment. S’està demanant la crea-
ció d’un tribunal internacional
de justícia mediambiental. Seria
cosa de justícia que es creés i que
les companyies petrolieres pa-
guessin per tots els danys fets i
haguessin de col·laborar en un
procés de neteja ecològica per a la
qual, després de tot l’embruti-
ment, es necessitarien molts
d’anys i molts de diners. A més,
haurien de respondre pels crims
que s’han comès, essent-ne
còmplices, a conseqüència de la
situació generada per les explo-
tacions petrolieres.»

—Al llibre explica un cas
molt significat en què, per
evitar un judici als Estats
Units, la companyia anglo-
holandesa Schell va pagar
una indemnització a unes fa-
mílies víctimes de la repres-
sió exercida contra la pobla-
ció ogoni que protestava con-
tra la devastació del seu terri-
tori a causa del petroli.

—«Al final, la Schell va haver
de marxar del territori, però no
sense oposar-hi abans una resis-
tència genocida. Una de les seves
víctimes va ser el líder ogoni
Ken-Saro-Wiwa, que va ser pen-
jat a la forca l’any 1995. Després
de quinze anys de litigis contra
la Schell, la família Saro-Wiwa
va aconseguir que un tribunal de
Nova York acceptés una deman-
da al·legant que la companyia va
finançar i va proporcionar ar-
mes als militars per tal que ata-
quessin la població ogoni. La
Schell va arribar a un acord i va
evitar el judici pagant quinze
milions de dòlars a les famílies.
Respecte a aquest cas, hi ha opi-
nions contradictòries, tot i que
poden anar juntes: per una part
s’ha perdut l’oportunitat de jut-
jar la Schell, però per l’altra es
pot considerar que les petrolie-
res no són impunes i que po-
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drien ser jutjades per les seves ac-
cions a l’Àfrica.»

—A l’epíleg del llibre, ex-
plica per què no ha donat
veu a les petrolieres.

—«Potser algú hi trobarà a fal-
tar aquesta veu, però crec que ja
se sent prou a través dels mitjans
de comunicació i fins en els in-
formes de l’ONU. No volia do-
nar veu a explotadors i repres-
sors que es creuen els amos de la
veritat i de la riquesa. Volia es-
coltar i fer sentir les víctimes de
l’espoli, la repressió i la mentida.
Donar un petit espai a les veus
que no se senten o que no volen
que sentim.»

—Aquesta, de fet, és una de
les tasques del periodisme
d’investigació que, a contra-
corrent, continua exercint.

—«A contracorrent, tot i que,
com diria Ramon Barnils, que va
ser professor meu, hi ha un altre
periodisme que no sigui el d’in-
vestigació? Però, en fi, el cas és
que cada vegada es més difícil
poder-lo fer perquè els mitjans,
sigui per la crisi o perquè no els
interessa, no hi inverteixen.
Aquest llibre l’he pogut fer amb
un ajut de la Generalitat per un
llibre de no-ficció. I, en fi, m’ho
han finançat una mica els arti-
cles que he publicat sobre el te-
ma a Vilaweb i a Cultura(s) de La
Vanguardia.»

—Anava a dir que també és
tasca del periodista fer visi-
bles realitats intencionada-
ment amagades o explicar fets
poc coneguts que duen implí-
cits la pregunta de per què ho
són. Cercar més enllà de la
història oficial, donar a conèi-
xer. Diria que és allò que fa
molt de temps fa, sovint en
relació amb la memòria histò-
rica. Que per això va fer el do-
cumental sobre Granados i
Delgado, els anarquistes que
van ser executats pel franquis-
me per un atemptat que no
havien comès. O va explicar,
en el magnífic llibre Pirates de
la llibertat, el segrest del trans-
atlàntic Santa Liberdade per uns
activistes gallecs i portuguesos
que volien recordar al món

que, l’any 1961, hi continua-
va havent les dictadures de
Salazar i Franco. I també ha
fet els documentals Joan Peiró i
la justícia de Franco i Espies de
Franco, a més de revelar la Me-
mòria negra de Guinea....

—«I també és el cas del llibre
La gran evasió, sobre la fugida de
la presó d’un grup de lluitadors
xilens contra Pinochet. Va ser
una altra manera de parlar en re-
lació amb la dictadura de Pino-
chet. Busco explicar fets que no
acostumen a sortir als llibres
d’història. I menys de l’oficial.
Per això, sempre m’han interes-
sat certes coses del moviment
anarquista. Fujo de certs temes

tòpics de la premsa. Diria que en
el món del periodisme s’ha per-
dut una mica la curiositat. I que
no es va més enllà de la notícia.
Penso en el cas dels miners xi-
lens que van quedar atrapats.
L’actual president, que és de la
dreta i d’alguna manera descen-
dent de la dictadura de Pino-
chet, va aparèixer als mitjans
com un heroi. I els mitjans van
quedar-se amb el final feliç i la
posada en escena de Piñera.
Crec que l’interessant (i potser
algú ho està fent) és saber com
viuen aquells miners després de
ser al centre de l’atenció medià-
tica. En fi, no voldria donar lli-
çons. Jo, de fet, no faig res més
que treballar sobre temes que

m’interessen i dels quals vull sa-
ber. A partir del meu interès,
crec que poden interessar a d’al-
tres perquè formen part del
món en què vivim. Encara que a
vegades siguin fets del passat,
incideixen en el present i ens
l’expliquen. Per això és tan im-
portant fer memòria històrica.
Una altra cosa que voldria dir és
que sempre hi he trobat rebel-
lia i resistència en els fets que he
explicat o en els llocs on he es-
tat. Les coses no estan tan so-
mortes com sembla. La gent no
és tan submisa i conformista. Hi
ha coses que es mouen. I em
mou una certa voluntat de de-
núncia de certes situacions i a la

vegada de vindicar que
hi ha gent que està do-
nant la cara en circums-
tàncies molt difícils,
com ara a Nigèria.»
—El relat que n’ha fet
recull moltes veus, pe-
rò és en primera per-
sona.
—«Sí, és cert, encara que
no expliqui coses perso-
nals, hi ha la meva expe-
riència del lloc i de la
gent, la meva visió de les
coses. Era la veu que em
va semblar més idònia,
lligada, a més, a un relat
en present continu.»
—A vegades va als
llocs amb una llibre-
ta, a vegades amb una

càmera.
—«La llibreta sempre la duc,

però si et refereixes què ho fa que
faci un documental o bé que es-
crigui, depèn dels projectes. En
aquest cas, tenia clar que hi ha-
via d’anar amb la llibreta. He de
dir que no em vaig trobar amb
cap tiroteig, però la situació de
violència m’aconsellava que no
hi anés amb cap càmera. Tam-
poc no formava part del projec-
te, però no es tractava de fer-se
gairebé visible en un lloc del
qual diuen que és un infern. En
fi, la situació és molt conflictiva,
però en aquest infern m’he tro-
bat gent disposada a col·laborar
amb mi i sobretot a canviar les
coses.»

Per circumstàncies políti-
ques i familiars, Xavier
Montanyà no va conèixer
l’avi patern fins tenir 13 o
14 anys. Aquest avi era
Lluís Montanyà, el crític li-
terari que va signar el Ma-
nifest groc junt amb Dalí i
Gasch. En acabar la Guer-
ra Civil, Lluís Montanyà va
exiliar-se i no va tornar
mai més, tot i que no va
morir fins al 1985. Xavier
Montanyà recorda què va
dir-li l’avi sobre per què

no tornava: «No és per la
cara que farien alguns en
veure’m, sinó per la que
hauria de fer jo en salu-
dar-los.» La primera vega-
da, i totes les altres, que el
va veure va ser a Agde, un
lloc a prop de Seta on
l’avi passava els estius,
mentre la resta de l’any vi-
via a Ginebra. Què repre-
senta aquest avi? «Primer,
tot el que no sabia. Amb
el temps, algú fidel a unes
formes de pensar radicals
que va defensar fins al fi-
nal. I la convicció que la
teoria s’ha d’aplicar a la
pràctica.»

L’avi que no
va tornar de
l’exili
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