
Conflictea lesminesafricanes
L a segona quinzena d’agost ens

va portar notícies de conflictes
a la mina de platí Lonmin, a
Rustenburg, Sud-àfrica. Des-

prés d’una forta pugna entre sindicats, al-
guns miners es van enfrontar a la policia,
que va acabar matant-ne una trentena.
La reivindicació era un augment del sala-
ri des d’uns 650 dòlars al mes a uns 1.500
dòlars al mes.
Aquesta reivindicació salarial ens po-

dria sorprendre, en un moment en què
1.500dòlars són una xiframés que accep-
table per a la majoria d’espanyols. Però
és que el context d’aquesta zona de Su-
àfrica ésmolt complex, com bé reflecteix
el llibre In good company de l’antropòlo-
ga Dinah Rajak, que descriu les condici-

ons de vida delsminers a Rustenburg. En
efecte, Rustenburg (400.000 habitants)
té mines de platí i els miners de Lonmin
volen que els incrementin la retribució a
causa de l’elevat cost de la vida.
De fet, empreses com Anglo Platinum

tenen residències (hostels) de baix cost a
disposició dels seus treballadors; però el
règim de vida a què se sotmet els treba-
lladors (per exemple, impossibilitat
d’allotjar la parella o la família) és tan es-
tricte que la majoria de miners s’estima
més instal·lar-se a fora. Els lloguers i els
preus de béns bàsics als barris centrals
de Rustenburg, però, són molt alts, per-
què els propietaris i botiguers volen cap-
tar els recursos dels quadres mitjans i
dels enginyers de mines, que tenen uns
sous alts.
Per això els miners s’acaben instal·lant

en campaments suburbans (informal sett-
lements) sense les infraestructures bàsi-
ques (aigua, electricitat, clavegueram):
campaments que queden abandonats
tant per l’administració local com per les
oenagés que teòricament vetllen pel ben-
estar delsminers. I és que aquestes oena-
gés les financen les mateixes empreses.
Finalment, els habitants dels campa-
ments són etiquetats com a migrants, la
qual cosa, pel que sembla, justifica que
s’ignori la seva dignitat.
En síntesi, molt malestar acumulat és

el que ha portat a la violència de Lonmin.
Sense justícia no hi ha pau. O la pau

s’assoleix al cementiri, com és el cas dels
miners morts a trets per la policia. Però
potser tothom –també els miners sud-
africans– té dret a una pau prèvia a la
dels cementiris.c
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