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El barceloní Marcos Recolons ha passat gairebé tota la seva vida a l’Amèrica Llatina i ara torna a Bolívia

“Tota l’ajuda a Haití
s’ha evaporat”
Marcos Recolons, jesuïta, director d’escoles populars a Haití
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o hi ha cap poble
més maltractat per
la història i la natu
ralesa”, deia Mar
cos Recolons dies
abans
que
l’Administració
Trump anunciés que expulsarà
en 18 mesos 59.000 haitians aco
llits després del terratrèmol del
2010. El pretext és que Haití ja es
tà en condicions de rebre’ls. Quan
aviat farà vuit anys del sisme,
aquest jesuïta, que acaba de dei
xar el país on, com a director de 17
escoles de Fe i Alegria, va viure
l’huracà Matthew (gairebé un mi
ler de morts), constata que “els
haitians viuen una gran frustra
ció”. Considera que “es va perdre
una oportunitat d’establir una
economia sòlida, i Bill Clinton té
mala premsa: es va deixar tot en
mans de les comissions que va
crear. La Fundació Clinton hi ha
construïtunhotelMarriotdecinc
estrelles. Si el futur d’Haití és el
turisme, potser sí. Però la impres
sió que deixa aquell hotel allà...”
Ricardo Seitenfus va dimitir
com a enviat de l’Organització
d’Estats Americans dient que
Haití era “la república de les oe
nagés”. Té aquesta sensació?
Bé, l’any passat es va publicar una
investigació: la Creu Roja dels
EUA amb 500 milions de dòlars
vaconstruirsiscasespopulars! És
una vergonya el que es va donar
als consultors americans. Pràcti
cament tot ha retornat als EUA en
sous, viatges, material i cotxes. La
impressió és que tota l’ajuda,
molts milions, s’ha evaporat, i no
només per la corrupció del Go
vernsinótambédelesagènciesde
cooperació internacional públi
ques i privades. Tot i que tinc una
bona impressió de l’Agència Es

panyoladeCooperacióInternaci
onal: s’ha dedicat al tema de l’ai
guaihohafetbé.Ipetitesoenagés
haitianes, moltes vinculades a
congregacions religioses, fan una
bona feina. Natzaret Ibarra, de
Jesús María, en el departament
més pobre ha construït 1.200 ca
ses populars fantàstiques per
4.000 dòlars cadascuna. Diria
que els organismes de cooperació
tenendificultats,perquènosaben
com han de tractar amb el Go
vern. Hi ha molta corrupció!
L’educació és privada.
Fins i tot la primària. Tens un 15%
d’escoles públiques. Més del 50%
de les escoles funcionen en cases
particulars i són el negoci d’una
família. De nit treuen els pupitres
ihiposenelsllits.Unnivellbaixís
sim! Què passa al Ministeri
d’Educació? Arriba un ministre,
venen els senadors i li diuen: has
de col∙locar aquests tres; no són
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“Hi ha professionals
molt combatius que
volen treballar pel
país; els cal un líder”
pedagogs, però si s’hi nega li fan
unamocióde censuraieltreuen. I
això passa amb tot. Per què el su
pervisor regional no aprova fer
una escola? Perquè també té una
escolaacasaseva.Vamferunaen
questa als pares de família sobre
les escoles de Fe i Alegria. Les se
ves prioritats eren: la seguretat,
que els nens no fossin al carrer, el
plat de mongetes amb arròs que
els donem i, en tercer lloc, l’edu
cació.
S’ha fet res amb el problema
delsrestavek,elsnensquelesfa
mílies més pobres envien a al
tres famílies perquè treballin i

siguin alimentats?
No. És una cosa tan absolutament
incontrolada... Els restavek res
ponen als criteris d’esclavisme
que marca l’ONU. Un 30% de les
nenes i un cert percentatge de
nenspateixenviolacions.Quanva
venir el Matthew teníem una es
colaquevaquedardeltotdestros
sada. El director, un capellà hai
tià, em deia: “Hem de fer alguna
cosa. Els pares envien els nens a
PortauPrince com a restavek
perquè no els poden mantenir”.
Vam actuar tan ràpid com vam
poder. Vam recuperar els alum
nes i vam augmentar la matrícula
perquè altres escoles no havien
pogut obrir. Recordo la desespe
ració d’aquell capellà, Jude Abra
ham, que deia que si els seus
alumnes se n’anaven de restavek
per a ell era la fi del món.
La seguretat no ha millorat?
La religiosa Isa Solà, que vostè
coneixia, va ser assassinada
quan sortia del banc...
Això és el més perillós. Les ban
des fan de les seves contínuament
a PortauPrince. Però si veus les
estadístiques, Haití no és un país
violent:hihasethomicidisperca
da 100.000 habitants, mentre que
a la veïna República Dominicana
n’hi ha 24.
En general vostè té una bona
opinió d’Evo Morales a Bolívia,
on ara torna, de Lula al Brasil i
Correa a l’Equador. Hi ha cap
fórmula d’aquesta esquerra lla
tinoamericana que es pugui
aplicar a Haití?
Tinc esperança perquè he vist
professionals molt combatius, jo
ves,moltpreocupatspelpaísique
volen fer alguna cosa. Necessita
rien lideratge. Si hi hagués un bon
líder de tot aquest planter de gent
que posa els interessos del país
per davant dels propis podria sor
tir alguna cosa bona.c

