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La part més important dels minerals 
utilitzats per produir telèfons mò-
bils provenen de les mines situades 
a l’est de la RDC. El món occidental 
està comprant els anomenats mine-
rals del conflicte i per aquest motiu 
finança una guerra civil que, segons 
les organitzacions de Drets Humans, 
és la més sagnant des de la segona 
Guerra Mundial.
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Estimem els nostres telèfons mòbils i 
la tria entre diferents i variats models 
mai ha estat tan àmplia. Però la pro-
ducció de telèfons té una cara fosca, 
sanguinària. La part essencial dels mi-
nerals utilitzats per produir telèfons 
mòbils prové de les mines de l’est de 
la RD del Congo.

“Els nostres mòbils estan 
tacats de sang”

Entrevista a Frank Poulsen, director de 
Blood in the Mobile

Un home molt crític amb el sistema 
capitalista…

S’ha de posar aquest documental en 
perspectiva històrica, perquè hi ha una 
raó per la qual Àfrica té els problemes 
que té avui en dia. En gran part l’hem 
de buscar quan Occident els va explo-
tar fa molt temps, i no els hi hem donat 
la oportunitat de recuperar el que van 
perdre. Ja no se’n diu imperialisme, 
ara és capitalisme, però el resultat és el 
mateix: uns se’n beneficien i els altres 
obtenen misèria.

Aleshores no creu que hàgim evolucio-
nat molt últimament. Tan sols canviem 
les paraules?

En molts sentits crec que en els da-
rrers cent anys no hem canviat gaire 
de manera de pensar, comparat amb 
com vam evolucionar abans. Només 
que cada vegada esdevenim més rics 
i cada vegada hi ha més gent pobra: 

les diferències s’accentuen. Pensa que 
si agaféssim les cent persones més ri-
ques del món, que tots són homes, i 
repartíssim la seva riquesa entre les 
500 milions de persones més pobres 
del món, aquestes doblarien el seu ni-
vell de vida. I pensa el que això signi-
ficaria. A més, el que ens separa dels 
animals és la nostra habilitat de tenir 
col·laboració intel·ligent. Compartir 
una mica més i treballar junts ens fa 
més humans.

Ha insinuat diferències de gènere. 
Creu que una dona podria fer el seu 
viatge al Congo?

I tant. Seria molt perillós si fos una 
dona local de pell negra, però en el 
moment en que ets blanc és una his-
tòria completament diferent. Allà nin-
gú toca els blancs, saben que hi hauria 
molts problemes…

Molts han trobat paral·lelismes amb 
la seva pel·lícula i Diamant de Sang, 
que tracta sobre els diamants de Sierra 
Leone.

Crec que una pel·lícula de ficció tam-
bé pot ser una gran eina de conscien-
ciació de la població. Seria genial si 
Leonardo di Caprio fes una pel·lícula 
al Congo sobre això, com a estrella 
de Hollywood portaria molta atenció. 
Però no crec que Diamant de Sang si-
gui la pel·lícula més similar a la meva. 
Crec que Avatar n’és l’exemple perfec-
te: els blancs van a la població nativa 
i n’exploten els seus recursos naturals, 
i si es resisteixen els hi fan la guerra, 
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com passa a Irak, a Afganistan, a tot el 
món. El problema d’aquests films com 
Avatar o Star Wars és que són genials i 
a tothom li apassionen, però en el mo-
ment en que la ficció es fa real ningú 
vol sentir-ne a parlar.

Diamants de sang a Sierra Leone, mine-
rals de sang a la República Democràtica 
del Congo… Quins altres recursos natu-
rals estan generant violència a Àfrica?

Bé, el petroli a Nigèria, Angola i Su-
dan, per exemple, està fent molt mal… 
i, és clar, ningú es creu que la Guerra 
d’Irak fos per l’atemptat de les Torres 
Bessones, no? També la Xina té molt 
d’interès en el petroli de Sudan.

I quina creu que podria ser la solució a 
aquest dilema?

La solució definitiva es fer lleis que 
regulin les grans empreses. Perquè si 
deixem que les grans empreses contro-
lin el mercat i el mercat controli les vi-
des, anem malament. L’exemple de la 
meva pel·lícula és molt gràfic: els nos-
tres mòbils estan tacats de sang.

Però fins on jo sé, avui en dia els go-
verns ja no tenen el poder, ara són les 
grans empreses les que regulen el món. 
Abans el govern i el capital estaven al 
mateix sac, ara ja no.

Això és perquè els governs les deixen 
controlar el món! El tòpic del mercat 
lliure és mentida! La gent no deixarà de 
fer negocis només perquè el govern ho 
digui… Alguns em diran “Home, és na-
tural que uns vulguin fer negocis amb 
altres més febles, és per la nostra natu-
ralesa que uns estan sotmesos a uns al-
tres i la competitivitat està a l’ADN dels 
humans”. Però tampoc estava en l’ADN 
dels micos de decidir i caminar sobre 
dues cames per el terra. Em sembla que 
hauríem d’agafar les lleis naturals de 
no matar, no robar, etc. que fem servir 
a casa nostra i dur-les un pas endavant: 

aplicar-les a nivell internacional. Per-
què si aquesta violència passa per culpa 
nostra al tercer món a ningú li importa, 
el Congo està molt lluny. Jo només dic 
que les nostres lleis s’haurien d’aplicar 
també a les empreses quan fan negocis 
arreu del món.

D’aquestes grans empreses, perquè es 
limita tan sols a Nokia al seu docu-
mental?

Perquè no sóc periodista. He anat a 
l’escola de cinema i tinc una formació 
més artística, de manera que no he de 
seguir les regles periodístiques. Això 
em dona la possibilitat d’anar directa-
ment a Nokia com un consumidor i dir 
“He estat fent servir els vostres telèfons 
des de fa 15 anys. Em sembla que em 
deveu una explicació. Esteu fent servir 
aquests minerals?”. Aquesta és la meva 
pregunta, i el film és sobre com ells no 
la volen respondre.

Una cosa que és impressionant del film 
és quan vostè arriba al Congo, i va a veu-
re aquell ministre que li diu rient que els 
seus negocis corruptes privats l’ajuden a 
ser millor ministre públicament…

Si, la veritat és que si. Li expliques el 
problema i com ell hi contribueix i 
simplement no podia veure-ho. És un 
signe de com de corrupta és la societat, 
que ni ells mateixos veuen problemes 
en que grups armats es disputin els 
seus recursos. Ells n’estan orgullosos! 
I nosaltres ho paguem.

No opina que ells podrien prendre part 
també d’aquesta lluita?

En el moment en que nosaltres la fi-
nancem no podem protestar sobre la 
seva corrupció. Has de mirar-te a tu 
mateix abans d’acusar al veí.

Pensa que accions com les que s’estan 
donant últimament al nord d’Àfrica 
podrien passar també al Congo? És a 

dir, no té fe en la possibilitat de que la 
força unida d’un poble pugui arribar a 
enderrocar el poder corrupte?

Crec que hauria d’anar al Congo amb 
mi per comprendre com n’és de di-
fícil. Si no pagues a la policia local 
t’arresten. Si la policia local no apro-
fita el seu poder sobre la població mal-
tractaran i mataran la seva família. En 
el moment en que tens una mica de 
poder, s’espera de tu que arribis al lí-
mit per aconseguir diners per la teva 
pròpia família.

I com es pot sentir un quan veu de pri-
mera mà aquestes atrocitats? En el film 
hi surt un home dient com una dona 
va ser violada damunt els membres es-
quarterats del seu marit.

No ho sé. Jo crec que això no és el 
més dur. El més dur és anar a la zona 
minera i veure una nena desnodrida 
de quatre anys que et demana que te 
l’emportis al teu país. Contemplar 
aquesta misèria amb els teus propis 
ulls és difícil, però quan faig aquest 
tipus de feina m’oblido dels meus 
sentiments i m’obligo a no sentir-me 
afectat per ells. De vegades fins i tot he 
d’apartar la nena i fer-la fora perquè es-
tem filmant i em molesta.

Però quan és hora d’anar a casa…

Abans d’anar a casa i veure els meus 
propis fills he d’anar uns quants dies 
a un hotel per a tan sols plorar en un 
coixí: treure tota l’angoixa acumulada 
i tractar de tu a tu totes les meves emo-
cions. He estat al Congo cinc vegades, 
i una d’elles vaig tornar a casa massa 
ràpid. Va ser molt dur estar a casa amb 
els meus fills perquè m’enfonsava en 
tot moment. Aquesta tècnica és molt 
comú en tota la gent que treballa en 
àrees catastròfiques.

Anna Buj 
(http://uniodeleads.org/?s=blood+in+the+mobile)


